R e g i s t e r
over
sager behandlede i byrådets møder i året 19 5 9 / 60 .

Arbejds- og beskæftigelsesforhold.

Badeanstalter.

Begravelsesvæsen (se kirken)

Biblioteksvæsen.
Bibliotekar Orla Jensen - 25, 45, 247*
Indstilling om opførelse af ny biblioteksbygning - 227.
Bibliotekar Ellen Haugstrups løn - 275*
Bibliotekar Ebba PrBsch

- 289.

Boligforeninger (se byggesager og boligforhold)

Brandvæsen.

Broer (se gader, veje og kloaker)

Byggesager og boligforhold.
Arbejdernes Andel.sboligforening - 3, 85, 119, 148, 176, 182, 241 , 265, 282
Boligselskabet "Rosenvænget" - 27, 69, 73, 113a, 139, 181, 217.
Dansk Boligselskab af 1945 A/S - 90, 209.
Frederikssund Boligselskab - 143, 210.
Benzintankstationer - 58, 87, 109, 149.
Opførelse af parcelhus på matr . nr. 4bz, markj. - 8 .
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Opførelse af parcelhus på matr, nr. 7ck, markj. - 48*
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fabrik på matr, nr, 1 0 5 a, bygr. - 88 .
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11

beboelseshus

«
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II

fabrik til fa, "Rila" på hjørnet af Pr.værkvej - Holmensvej - 6 3 .
"

"

å/S Metallic ved Falkenborgvej - 64 ®

på matr. nr.

7 cLb, markj, - 1 0 6 .
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»

"

14am,

II

portnerbolig

"
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II
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mindre malerværksted på matr. nr. 3 ac, markj, - 1 6 8 ,
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lagerlokale på matr, nr, 3 ad, markj. - 1 6 8 ,

1!

II

beboelseshus

II

11

II

II

II

II

5 o.>

"

- 125-,

11

- 126.

på matr. nr.

7 åd, markj. - 2 0 7 «

"

»

"

"

7 cd,

"
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4x,
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- 228.

autoværksted med servicestation på matr. nr. 7 &e, df, dg, markj.

240
11

beboelseshus på matr. nr. 7bx, markj. - 2 4 2 .

"

beboelse eg værksted på matr. nr. 3 ad, markj. - 266 ,

"
ti

fabriksbygning på matr, nr, 4 bu, markj. - 2 6 7 .
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beboelseshus på matr. nr. 7 br, markj. - 2 6 8 .
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garage på matr. nr. 2 2 ly, bygr. - 103.
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tt 221d,
"
- 104*
11 7 bn, markj. - 105*
11
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11
It it
ti 4e,
- 156.
157*

Evt* opførelse af en ny markedshal - 226.
Opførelse af hønseri på matr. nr, 18do, Ilds. - 155*
Om- og tilbygning på matr, nr. 122 og 123a, bygr, - 89,
Tilbygning på matr. nr. 4ag, markj. - 102.
Ændring af facade på matr. nr, 4*0» markj. ~ 158.
Inddragelse af lejligheder ~ 10, 4 2 , 7 6 , 129, 193,
Tilladelse til at anvende lejlighed som sommerbolig » 9 2 .
”

M

overdragelse af en lejlighed, Ventevej 1 - 1 6 0 »

"

"

at lejlighed i Pr.borggade 15 bliver tjenestebolig - 279*

Cirkulære om byggestop - 260 p
Skitse #il udvidelse af den private mellem- og realskole - 2 64 *

3

Parkeringspladser - 6l.
Ændret byplan for Rosenvejskvarteret - 69, 121, 2 9 2 .

Byrådet og byrådsvalg.
Styrelsesvedtægt - 111.

Driftstilskud.
Matr. nr. 7år,

- 20.

Arbejdernes Andelsboligforening til 10 rækkehuse - 2 6 5 ,
Halvdagsbørnehave i spejderhuset ved Kocksvej - 183.

Ejendomme og joder.
St, Marienlyst - 7? 142, 185, 194*
Mageskifte mellem banken og kommunen om arealer v. Jernbanegade og Tværstræde-17
Salg af matr. nr. 4Lp, markj. - 11.
4br,

"

- 12.

4^s,

"

~ 13.

5g,

"

- 14.

3ø,

"

- 15,44

3ag,

"

- 131,162.

3ab,

"

- 168,

189.

3ac,

"

- 168,

189.

3ad,

"

- 168,

I 89 ..

4bu,

"

- 186,

211.

4bt,

»

- 187,

212.

4bv,

"

- 215,

231.

3aa, 3ae,3af, markj. - 232, 255*
168a, bygr. - 233, 2 5 4 .
47a, bygr. - 253.
til "Eget hus" af 13 grunde af "Askelund" - 2 5 6 .
af areal til den private realskole til udvidelse - 2 64 .
af matr. nr. J&t , markj. - 2 7 4 "

6 parceller af Møllegården - 288.

"

ca. 4.500 m2 af LI. Marienlyst til A/S Metallic - 214, 230.

"

17 tdr. land ved Holmensvej og 3tdr. land af engen til A/S Metallic 188, 213. ■

"

parcel af Askelund til fru

(bortfaldet) - 168, 189.

Evt. senere salg af areal af matr. nr. 118b, bygr. - 132.
Videresalg af matr. nr. 4x, markj. - 130,

- 4 Køb

af matr. nr* 7dy, mark j . - 16.

"

"

"

"

l a ? markj. og 2 Uds.-, Møllegården - 70, 95.

"

"

"

"

1 1 2 d , bygr. - 7 1 , 96..

"

"

"

"

1 1 2 h, bygr. - 7 1 , 96 .

"

"

"

"

2 7 z og 2 7 ak, markj. - 1 3 8 , 1 6 1 ,

"

"

"

»

la, 3f, Uds. - 291.

Udstykningsprojekt og fastsættelse af grundpriser for matr. nr, 8 cd, 8y - 262,.

"

"

"

"

"

for ejd. "Møllegården" - 2 6 3 .

Folkebiblioteket (se biblioteksvæsen)

Forsikringer.

Forskelligt.
Fregatten "Jylland" - 75? 79*
Ungdomshuset, Kocksvej - 80, 115«
Frysehus (Frigidaire) på areal ved Kocksvej - 107.
Stilling som kgl. vejer og måler _ I 6 5 , 234«
Vandrerhjemmet - 1J2.
Udryddelse af muldvarpe - 1 7 8 .
Børnehaver - 183? 2 4 6 .
Venskabsforbindelse med Ramsgate - 259«

Gadehandel.
Overtagelse af ruter med kødudsalg fra vogn - 117.
Kaffevogn på havnepladsen - 1 6 6 .

Gader, veje og kloaker.
Anlæg af vej langs Omkørselsvejen - J .
Krydset ved Omkørselsvejen - 54? 153? 26 l.
Parkeringspladser - 61.
Anlæg af fortov og hegn på Færgevej - 62.
Vejsynsprotokol - 74*
Vej- og ledningsarbejde i Ny Østergade - 7 8 .
Kocksvejs forlængelse - 8 4 .
Adgangsbegrænsning ved veje - 108.
Rørlægning af grøften fra Falkenborgvej til Omkørselsvejen - 122.
Etablering af kloakledning på Kocksvej -

123.

Regnskabskendelse vedr. kloakering af Færgevejskvarteret - 137.

- 5 Klassificering af veje - 1 4 1 , 152.
Kontrakt om gravearbejdet vedr. kloakledning til Pr.værkvej - 1 4 7 ,
Klage over det pålignede kloakbidrag i Færgevejskvarteret - 1 5 0 .
Ny omkørselsvej øst for byen - 154»
Landvæsenskendelse for spildevandsledning fra fabrik på Linderupgård - 173®
Ansættelse af ingeniør hos stadsingeniøren - 184? 218.
Etablering af udkørsel fra

å /S

Axel B. Lange til Tværstræde - 221.

Anmodning fra A/S Axel B, Lange om erstatning for opmuring af gavl på ejd.
v. Ny Østergade - 235«
Kloakpumpestation ved A. C. Hansensvej - 293? 294? 295«

Garantiforpligtelser (se l) statslån, 2) kasse- og regnskabsvæsen og 3) driftstil
skud)
Havnén.
Havnen får ejendomsret til opfyldt areal - 5 6 .
Ny Havne- og brotakster - 60 ,
Regnskab - 97*
A/S Axel B. Langes anlæg af havn vest for fjorden - 244«
Overslag - 2 4 8 .
Lån til kommunen (elværket) - 2 5 2 .
Havnefogdens løn - 6 7 , 258,

Indfødsret.
Andragende om indfødsret - 4 6 .

Jernbanen.

Jordemødre.

Kasse- og regnskabsvæsen.
Sygehusregnskaber - 53.
Garanti for 3. prioritetslån i matr. nr. 3v - 9 1 .
"

"

3.

"

"

"

"

3x - 91.

Havnens regnskab - 97«
overslag - 2 4 8 .

"

Kommunens regnskab - 113b, 237.
"

overslag - 2 4 9 ? 285.

Regnskab for sygebilerne - 101, H 4 .
Kasseeftersyn - 237? 281.
Optagelse af kommunelån hos havnen - 2 5 2 .
II

"

2 lån til Marienlystskolen - 272, 290.

- 6 Kirke og kirkegård.

"

Leje af harmoni-om til det ny orgel tages i trug - 196.
Placering af det nye orgel - 203, 2 2 3 .
Forhøjelse af taksterne for vedligeholdelse af gravsteder - 2 2 5 .
Graverens løn - 229.

Kloaker (se gader, veje og kloaker)

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

Kød- og mælkekontrol.
Forbud mod forhandling af visse varer i slagterforretninger _ 2.
Tillæg til regulativ for kødkontrol - 116.

Legater.

Lystanlæg.

Lønninger.
Borgmesterløn - 9,111.
Kæmneren - 9.
Statsdyrlægen - 9*
Klinikchefen - 9*
Kommunebogholderen - 41«
Skattesekretæren - 41«
Socialsekretæren - 4 1
Overassistenter - 41
Havnefogden - 6 7 , 258.
Vejformanden - 6 7 .
Driftsbestyreren - 135«
Graveren - 2 2 9 .
Socialudvalgsformanden - 257
Bibliotekaren - 275.
Overenskomst med H. K. - 144«

Museer.

Mælkekontrol (se kød og mælkekontrol)

- 7 Næringsvæsen.
Lukketider for restaurationer - 6, 29.
Overtagelse af mælkeruter - 36, 6 5 , 159? 169

192.

Tilladelse til musik og dans på restaurationer - 66.
Beværtervedtægt - 83.
Oprettelse af mælkeudsalg - 118.
Opstilling af spilleautomater forudsætter politiets tilladelse - 145*
Beværterbevillinger - 197Omnibus- og fragtmandskørsel - 57? 1 4 6 , 200, 201, 219.
Ophævelse af droskeordningen - 222, 239=

Pensioner.
Pensionsvedtægt - 128.
Ændring af nogle af de i Komm, Pensionsforsikrings A/S tegnede forsikringer
133.

Priser.
Detailpriser - 26, 100, 1 7 0 , 2 3 6 .

Rådhuset.

Renholdelse (den offentlige)

Regnskabsvæsen (se kasse- og regnskabsvæsen)

Rets- og politivæsen.

Skatter og afgifter.
Ny "beskatningsprocenf'ændrer indlemmelsesvilkårene for Udesundby - 51 =
Andel i skat af københavnske aktieselskaber - 52.
Ejendomsskatternes forfaldstider - 204*
Hundeafgift - 93, 250.

Skolevæsen.
Lejrskolen på Brændstoft - 5, 202.
Indretning af gi. alderdomshjem til skolelokaler - 22.
Skoletandklinik og overenskomster med omegnskommunerne - 2 4 , 110.
Klinikchef Odd Lind - 9, 24=
Tandlægerne Knud Bagger og hustru - 77, 206.
Tandlæge Hans Rosenstand - 9 8 =

8
Tandlæge Lissi(StøyJ Mose - 98,
”

Kurt Heåselgren - 280«

"

Kirsten Hesselgren - 280.

Jubilæumsgratialer til lærere - 37*
Bønforhøjelse til kvalificerede vikarer - 3 8 .
Lærer C. Eskildsen - 39*
"

Sv. Arpe - 39-

Lærerinde Agnes Olæsel - 39*
Andragende fra skoleinspektøren, om udnævnelse til stadsskoleinspektør - 1$0
- 190.

Nedsættelse af skoleinspektørens timetal
Fas ’
;e eftersidningstimer - 180.

Skolen i Er.borggade benævnes Falkenborgskolen - 175«
Marienlystskolen - 185? 199? 251? 2 7 2 , 284? 286.

Skorstensfejning.
Ny skorstensfejermester, Helge Helgesen - 40? 134«

Social forsorg.
Indretning af gi, alderdomshjem til skolelokaler - 22.
Haveanlæg ved det nye alderdomshjem - 23? 50.
Folkepension - 4 7 , 6 8 , 9 4 ? 1 1 2 , 1 3 6 , 1 6 3 , I 6 4 , 2 7 6 .
Ikke vaskeri på det nye alderdomshjem - 174•
Eftergivelse af kommunehjælp - 195«
Halvdagsbørnehave - 183? 2 4 6 .
Heldagsbørnehave - 2 4 6 .
Løn til socialudvalgsformanden - 257*

Stadion,
Indgangsforhold ved det nye stadion - 31.
Indvielse af det nye stadion - 32.
Regnskab - 98, 171.
Overenskomst vedr. drift af kiosk og klubhus - 9 8 .
Klubhusbyggeri - 171.

Statslån.
Arbejdernes Andelsboligforening - 3 , 182,

.2 6 5 ? 282.

Boligselskabet "Rosenvænget" - 181.
. ...

- __

matr. nr. Jbg, markj. - 18.
"

"

700 ,

"

- 19.

matr« nr. 4 a m » markj. - 43«
F. I. 0. M. Å. matr. nr. 3k,

. - 191.

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Beretning fra sundhedsplejersken - 1.
Sygehusregnskaber - 52.
"Montebello"- 81
Sygehusets fyringsanlæg - 82.
Regnskab for sygebilerne - 101,
Tjenestemands- og pensionsvedtægt samt lønningsregler for sygehusene
Ændret takstregulativ for sygehuset - 283.

Sygekasser.

Tilskud og understøttelser.
Tilskud til turistforeningen - 4*
"

"

initiativrådet til opstill. af standere - 2 9 .

Etableringstilskud til halvdagsbørnehave - 183 - 246
Tilskud til lokaleleje til Samvirkende Idrætsforeninger - 220
Køb af billede til fordel for flygtningehjælpen - 298.

Tjenestemænd m. fl.
Klinikchef Odd Lind -

9? 2 4 .

Bibliotekar Orla Jensen - 2 5 , 45, 247*
Fastsættelse af lønninger - 9, 41* 8 7 , 111, 135,

229, 257, 258, 275.

Omnormeringer - 41, 275*
Ferieregulativ ~ 55*
Børnetandlæge Lisse (Støy) Mose - 99«
"

Kurt Hesselgren - 280

"

Kirsten

"

- 280.

Ingeniør Thomas Bendtsen - 184, 218,
Bibliotekar Ebba Prosch - 289.
Tjenestemands- og pensionsvedtægt - 128.

Trafik- og færdselsforhold.
Omnibus- og fragtmandskørsel - 5 7 , 1 4 6 , 200, 201, 219.
Parkeringspladser - 61.
Benzintankstationer - 5 8 , 8 7 , 109«
Hastighedsbegrænsning - 120.

10
Turistvæsen.
Fregatten "Jyllands" evt. anbringelse i Frederikssund - 75j 79.

Udstillinger.

Udstykninger og matrikulsvæsen.
Udstykningsplan for St. Marienlyst - 7> 142, 185, 194.
Udstykningsandragende for matr. nr. 5<1> Uds. - 5 9 .
"

"

"

"

1 4 bo, markj. - 5 9 .

"

"

"

"

8a og 8ad, - 86.

Udstykningsplan for

matr. nr.

16a, markj.

.»

"

"

"8 ar,

"

"

"

"

"

- 224-.
- 245.

8 cd, og 8y , - 262 .

Valg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af medlemmer til "Rosenvængets" bestyrelse - 139> 217.
"

" overlærer E. Nørgaard til ligningskommissionen - 140.
" prokurist H. C. CItoristensen til ligningskommissionen - 140.

"

" medlem til initiativrådet - 1 9 8 .

"

" Søliner Pedersen som vurderingsmand til ejendomsskyld - 271.

Værker, de kommunale.
Nyt vandværk - 21.
Ledningsarbejde i Ny Østergade - 78.
Installation af gas i Arb. Andelsboligforenings nybyggeri - 119.
Tilskud til N E S A til en lo kV luftledning til "Linderupgaard" - 127.
Salg af matr. nr. 3ag til N E S A til opførelse af transformerstation 131. 162.
Gadebelysning i Havnegade og Østergade - 151> 179«
Autorisation som vand- og gasmester - I 6 7 .
Transformerstation på parcel af matr. nr. 3g» markj. 277.

-

1

-

Byrådsmødet den 1J. april 1959*
1.

(J. nr. 772.535*2)

2.

(j. nr, 773*2)

Beretning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.

Skrivelse fra landbrugsministeriet om forbud mod forhandling af

visse varer i slagterforretninger. - Til efterretning.

3

(J. nr. 778*532)

4*

(J. nr. o78.5l)

Regnskaber fra Arbejdernes Andelsboligforening. - Godkendes.
Andragende fra turistforeningen om at få forhøjet kommunens til

skud fra 2.000 kr. til 4*800 kr. årlig i anledning af drift af turistbureauet. Bevilges med lo st. - Dahl Madsen stemte ikke.
5*

(J. nr. 851.121.83)

Indstilling om udvidelse og forbedring af lejrskolen på Brænds

toft. - Indstillingen vedtoges.
6.

(j. nr. 7 6 1 )

Indstilling om, at der gives indtil 3 beværtere tilladelse til at

holde åbent til kl. 2 mod en årlig afgift på 600 kr. - Indstillingen vedtoges.
7*

(J. nr. o73.5l)

Indstilling om godkendelse af udstykningsplan for St. Marienlyst

og om, at der udfærdiges projekt til anlæg af en vej langs Omkørselsvejen. Indstillingen vedtoges.
8.

(j. nr. 778.511)

Andragende om godkendelse af udseende og beliggenhed af 8 ejen

domme på følgende matr. nr. ti]horende: a) parcel af 4 b, Tkederiksværkvej - ma
lermester Preben Hansen, b) 4 ag, Frederiksværkvej — autoforhandler Boesen Nielsen,
c) 7 bg, Islebjergvej - arbm. Rich. Sommerfeldt, d) 7 co, Kong Skjoldsvej - portør
Otto V. Petersen, e) 7 cø, Rolf Krakesvej - skibstømrer Jens M. Jensen, f) 7 dr,
(m. salg for øje), g) 24 d, Ventevej, købmand J.

Rolf Krakesvej,

Chr. Christensen, h) 24 cf, Roskildevej

Blikkensl. Poul Nielsen. - Godkendes

med undtagelse af litra g, der udsættes til næste møde, og litra e, der ikke kan
godkendes.
9*

(J. nr. 087.41 -

o 75*3

" 852.ll.o8)

a) Indstilling om, at borgmesterens vederlag

fra 1. april 1958 fastsættes til 18.000 + stedtiximg og dyrtidstillæg b) Meddelelse
fra købstadforeningen om fastsættelse af lønninger for kæmneren, stadsdyrlægen og
tandlægen. - a) Indstillingen vedtoges. - b) Til efterretning.
lo.

(J. nr. 778.5)

Andragende fra G. Theisen-Krestensen om tilladelse til nedlæggelse

af en lejlighed i ejendommen, Østergade 15 og fra former Poul Christensen om til
ladelse til at inddrage en lejlighed på l.sal i ejendommen Solvej nr. 14 under
hans egen lejlighed i stueetagen. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at an
dragenderne imødekommes. - Imødekommes.

11.

(J. nr. o73.51 (o73.511.2)

2. -behandling af indstilling om salg af byggegrund,

ved Frederiksværkvej til tømrermester Hartvig Christensen, Kyndby. - Indstillin
gen vedtoges.

12.

(j. nr. o73»51 (o7 3 *5 1 1 *2 )

2 . behandling af indstilling om salg af byggegrund

ved Prederiksværkve;} til malermester Preben Hansen. - Indstillingen vedtoges,

13.

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

2 . behandling af indstilling om salg af byggegrund

ved Frederiksværkvej til firmaet Rila. - Indstillingen vedtoges.

14.

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

15.

2 . behandling af indstilling om salg af byggegrund

til A/S Metallic. — Indstillingen vedtoges.

(j. nr. o73.51 (o73511*2)
borgvej, stor ca. 122o m

2

Indstilling om salg af en byggegrund ved Frederiks-

2

til disponent Bent Christiansen for 6,5o kr. pr. m . -

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
16.

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

Indstilling om,at man erhverver den autoforhandler

W. Siwert tilhørende grund på østsiden af Kocksvej for 4 kr. pr. m

2

til brug

ved etablering af vej til industrigrundene. - Sagens overgang til 2* behandlingve dt oges.

17.

2 . behandling af indstilling om, at man sælger hjørnegrunden
2
ved Jernbanegade - Ny Østergade, stor ca. l6o m til a /S Frederikssund & Omegns
2
(J. nr.811.lll)

Bank for 4o kr. pr. m
ca. llo m

18.

2

og afkøber banken parcellen matr. nr. 112 e_ ved Tværstræde,

2

for lo kr. pr. m . - Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 778.532.1 (-4 )

Andragende fra jord- og betonarb.

om statslån uden kommunegaranti til et parcelhus på matr. nr. 7 bg ved
Islebjergvej. - Anbefales.
19*

(J. nr. 778.532.1(-4 )

Andragende fra portør

om statslån uden

kommunegaranti til et parcelhus på matr. nr. 7 co, Kong Skjoldsvej lo. - Anbefales.
20.

(J. nr. 778.532.2 (-4 )

Andragende fra lærer

om driftstilskud vedr.

et parcelhus, han agter at opføre på matr. nr. 7 clr ved Rolf Krakesvej. - An
befales .
21.

(J. nr. 778.31.o75*5)

Kontrakt med murermester C. Andreasen om bygningsarbej

det til et nyt vandværk for en pris af 128.919 kr. - Godkendes.
22.

J. nr. 851.162)

Porslag til indretning af det nuværende alderdomshjem til sko

lelokaler. - Under forudsætning af, at skolekommissionen kan tiltræde, vedtoges
forslaget.

- 3 25.

Forslag til haveanlæg ved det nye alderdomshjem for 74*400 kr. -

(J. nr. 842.6l)
Udsættes.

24.

3*
(J. nr. 8 5 1 .l62 .o8 )

Ansøgninger til stillingen som klinikchef på skoletandklini-

ken. - Skoleudvalget indstiller, at man ansætter

- An

søgningerne sættes i cirkulation, og såfremt der ikke fremkommer ønske om afhol
delse af møde, ansættes pågældende.
25.

(J. nr. 852.ll.o8)

Ansøgning fra bibliotekar Orla Jensen, Herstedøster til den

ledige stilling som bibliotekar. - Biblioteksudvalget bemyndiges til at ansætte
pågældende.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 11. maj 1959•
26.

(j. nr. 824.5)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

27.

(J. nr. 778.532)

28.

(j. nr. 824.1)

Regnskab for 1958 for boligselskabet "Rosenvænget". - Godkendes.
Skrivelse fra sundhedskommissionen om godkendelse af et projekt

1

til en kemisk fabrik på Linderupgård. - Til efterretning.
29.

(J. nr. 76l)

Andragende fra "Isefjord" og "Kalvøen" om tilladelse til at holde

åbent til kl. 2. Kasse- og regnskabsudvalget anbefaler. - Afgift 600 kr. - Be
vilges.
30.

(J. nr. o78.5l)

Andragende fra Initiativrådet om et tilskud på 15oo kr. til op

stilling af standere ved de 4 indfaldsveje til brug ved opsætning af reklameskil
te. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at beløbet bevilges. - Bevilges.
31.

(J. nr. 855.3)

Indstilling fra sportsudvalget om ordning af indgangsforholdene

ved det nye stadion. - Udgiften er anslået til 13.5oo kr., medens der på budget
tet kun er regnet med 2.5oo kr. - Indstillingen vedtoges.
32.

(j. nr. 855*3)

Indstilling fra sportsudvalget om, at udgifterne ved indvielsen

af stadion afholdes af kommunen med ca. 4000 kr., og at entreindtægterne indgår
i en klubhus-vedligeholdelsesfond. - Indstillingen vedtoges.
33*

(J. nr. 778.511)

Fornyet behandling af andragende fra købmand Jørgen Christen

sen om godkendelse af et beboelseshus på matr. nr. 24 d, markj. Ventevej. - God
kendes.

(j. nr. 778.511)

Andragende fra arbm. Hans Larsen om godkendelse af udseende og

beliggenhed af et parcelhus på matr. nr. 7 dh ved Kong Skjoldsvej. - Godkendes.
(j. nr. 778*511)

Andragende fra tømrersv.

om godkendelse af udseen

de og beliggenhed af et beboelseshus på matr. nr. 7 cl mkj., Kong Skjoldsvej 5* “
Kan ikke godkendes.
(j. nr. 778.2)

Andragende fra kranfører

om godkendelse af, at han

overtager den af mælkehandler M. Jacobsen drevne mælkerute for 2o.ooo kr., hvor
af 1 2 .ooo kr. anses som betaling for en ny varevogn og 8.000 ler. som good-will. Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at afgøre sagen.
(j. nr. 85i.ll.088)

Andragende fra 8 lærere om jubilæumsgratialer, jfr. Undervis

ningsministeriets cirkulære af 19/l 1959* " Skolekommissionen indstiller, at an
dragendet bevilges med undtagelse af et fra

da han ikke

opfylder betingelserne. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 85 i.ll.087 .4 i)

Indstilling fra skolekommissionen om, at der i henhold til

Undervisningsministeriets cirkulære af 14« marts 1959 efterbetales lønforhøjelse
fra l/4 1958 for kvalificerede vikarer. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 85I . H . 082 .5 )

Indstilling fra skolekommissionen om besættelse af ledige

embeder ved skolen: Aspirant fra 1 / 5 1959: C. Eskildsen. Aspirant fra l/8 1959:
Sv. Arpe. - Past lærerinde fra l/8 1959s Agnes Giæsel. Timelærerinde fra l/8 1959:
Inge Damkjær. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 784*1)

Indstilling om, at det ved skorstensfejermester

død le-

digtblevne embede som aut. skorstensfejermester opslås ledigt, og at skorstens
fejersvend Helge Helgesen konstitueres i stillingen. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 08 )

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om omnormering af stil

linger i administrationen således: Kommunebogholder Ebba Nielsen aflønnes som
expeditionssekretær, skattesekretær R. Stahrenberg og overass. C. Clausen afløn
nes som fuldmægtige, og Clausen benævnes socialsekretær. - Kommuneassistenterne
E. Moses og Kj. Larsen udnævnes til overass. - Clausens udnævnelse gælder fra
l/4 58, de øvrige fra 1/4 59« - E. Moses får første alderstillæg den 1. decem
ber 1959. - Hans tidligere tillæg som pantefoged bortfalder. - Indstillingen til
trædes.
(j. nr. 778.5)

Andragende fra lærer H. Yndgaard om tilladelse til at inddrage en

lejlighed i ejendommen Ventevej 1 under sin egen lejlighed. - Tilladelse gives
under forudsætning af, at man ved en besigtigelse finder det rimeligt.
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43*

(J. nr. 778-532.1 (-4)

Andragende om godkendelse af, at tømrersv.

statslån i ejendommen 4 am overtages af ekspedient

- Kasse- og

regnskabsudvalget indstiller, at andragendet anbefales. - Anbefales,
44-

(J- nr, o73*51 (o73-511-2)

2. behandling af indstilling om salg af byggegrund ved

Frederiksborgvej til disponent Bent
45«

(J. nr. 852.ll.o8)

Christiansen. - Indstillingen vedtoges.

Biblioteksudvalget meddeler, at bi.bliotekselev Orla Jensen

er ansat som assisterende bibliotekar fra l/7 1959. " Godkendes.

46 .

(J. nr. 758)

47«

(J- nr. 848.431)

Andragende fra Olle J. B. Thomsen om indfødsret. - Anbefales.
Andragende om folkepension. - Det vedtoges eenstemmigt at bevilge

andragendet.
48.

(j. nr. 778.511)

Andragende fra lærer Lindeløv om godkendelse af udseende og be

liggenhed af et beboelseshus på matr. nr. 7 ck» Rolf Krakesvej 8. - Godkendes.
49*

(J- nr. 778.511)

Andragende fra specialarbejder Kaj Petersen om godkendelse af

udseende og beliggenhed af et beboelseshus på matr. nr. 7 dm, Kong Skjoldsvej 15. Godkendes.
50.

(J. nr. 842 .6 1 )

Fornyet behandling af sag vedrørende anlæg af have ved det nye

alderdomshjem. - Udvalgets indstilling vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8. juni 1959*
51.

(J. nr. 713)

Meddelelse om ændring af indlemmelsesvilkårene vedr. Udesundby land

distrikt i anledning af indførelse af "beskatningsprocent". - Til efterretning.
52.

(J. nr. 713.413)

Meddelelse om andel i skat af københavnske aktieselskaber for

1958/59* 972o kr. - Til efterretning.
53*

(J* nr. 842.ll.o73.526)

Meddelelse om tilskud til amtets sygehuse for 1958/59*

ialt 427.15o kr. - Til efterretning.
54«

(J. nr. 811.122.54)

Skrivelse fra Græse-Sigerslewester sogneråd om forbedring

af krydset ved strømpefabriken. - Til efterretning.

55.

(J. nr. 083 .5 ) Meddelelse fra købstadforeningen om ændring af ferieregulativet. Til efterretning.

- 6 56.

(J. nr. 813.12.o75.5l)

Meddelelse fra ministeriet for off. arbejder om, at der

gives havnen ejendomsret til det ved skibsværftet opfyldte areal. - Til efterret
ning.
57*

(J. nr. 811.113)

Andragende fra

om tilladelse til omnibus

kørsel mellem Holbæk og Frederikssund. - Kan ikke anbefales.
58.

(J. nr. 754*2)

Andragende fra

a /s

Dansk Shell om tilladelse til etablering af

benzintank på matr. nr. lo ai ved Færgevej. - Kan ikke bevilges.
59*

(J. nr. 713*lll)

2 udstykningsandragender: l) andragende om udstykning af matr.

nr. 5 o_ TJdes. i forbindelse med en grænseregulering af matr. nr. 24 am Udes.,

2

hvorved en parcel bliver under 7 oo m . 2 ) andragende om udstykning af matr. nr.
14 bo markj. - Anbefales.

60 .

(j. nr. 813.12.o73*6)

Meddelelse om godkendelse af nye havne- og brotakster,

hvorefter vareafgiften forhøjes med 15 i« fra l/j 1959* - Til efterretning.

61.

(j. nr. 754*21.073*544)

Indstilling om indretning af parkeringsplads ved Ny øster

gade i forbindelse med Fr.sund Bank. Kommunens udgift bliver ca. 18.5oo kr. Der
er på budgettet opført 12 .000 kr. til formålet. - Indstillingen vedtoges, idet

6500 kr. efterbevilges.
62.

(j. nr. 811.111)

Indstilling om anlæg af fortov og hegn på Færgevej fra Skylle-

bakkegade til skibsværftet. Udgiften anslås til 55oo kr. - Indstillingen vedtoges. ■
Beløbet efterbevilges. -

63.

(J. nr. 824*1)

Projekt til en fabrik, som fa. "Rila" agter at opføre på hjørnet

Frederiksværkvej - Holmensvej. - Godkendes.

64 .

(J. nr. 824 .I)

Projekt til en fabrik, som A/S Metallic, Herlev agter at opføre

ved Falkenborgvej. - Godkendes.

65 .

(J. nr. 778.2)

Meddelelse fra, kasse— og regnskabsudvalget om, at man har godkendt,

at kranfører Kjeld Nielsen overtager den af Martin Jacobsen hidtil drevne mælke
rute for en pris af 2 o.ooo kr., hvoraf 1 2 .000 kr. er vederlag for en medfølgende
ny varevogn, og de 8.000 kr. er good-will, og at man har meddelt pågældende, at
der ved evt. videresalg af ruten må regnes med, at man fra byrådets side kun vil
godkende en good-will på 8.000 kr. med fradrag af l/6 for hvert år, den nuværende
køber har været indehaver. - Det indstilles samtidig, at det meddeles de nuvæ
rende indehavere af andre mælkeruter, at der i tilfælde af videresalg af disse
må påregnes krævet, at den ved købet betalte good-will afskrives på samme måde
fra 1 / 7 1959* ~ Godkendes.
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66.

(j. nr. 7 6 1 )

Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til at holde åbent til kl. 2

og til musik og dans, - Bevilges.

67.

(J. nr. 087 .4 1 )

Skrivelse fra købstadforeningens lønudvalg om, at vejformandens

og havnefogdens løn henføres til lønklassen 15.680 kr. stigende hvert 2 . år med

600 kr. til 16.080 kr . 5 og driftsbestyrerens til lønklassen 24.600 kr. stigende
hvert 3 . år med I .800 kr. til Jo . 000 kr. - Til efterretning.
68.

(J. nr. 848.431)

4 andragender om folkepension (enkepension). - Socialudvalget

indstiller, at 3 bevilges pension, og at 1 nægtes den. - Indstillingen vedtoges
eenstemmigt. -

69 .

(J. nr. 778.511)

Projekt til opførelse af beboelsesejendom med 22 lejligheder og

17 garager på matr, nr. 12 o ved Rosenvej. - Det vedtoges at søge byplanen ændret,
så projektet kan gennemføres.
70.

(J. nr. 073 .5 1 1 .1 )

Sag vedr. ev. erhvervelse af matr. nr. 1 amarkj. og nr. 2

Udesundby, Møllegården. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
71.

(J. nr. 073 .5 1 1 .1 )

Sag vedr. erhvervelse af matr. nr. 112 d bygr. tilh. snedker

mester Erik Nielsen og matr. nr. 112 h_ tilhørende ejendomsmægler Arpe. - Det ved
toges med lo st. - Kai Sørensen stemte ikke - at erhverve grundene. - Den social
demokratiske gruppe stiller som betingelse for sin tilslutning, at købet ikke
stiller sig hindrende i vejen for Arbejderbo's opførelse af 64 lejligheder ved
LI. Marienlyst.
72.

(j. nr. 778.511)

Andragende om godkendelse af udseende og beliggenhed for føl

gende parcelhuse, som agtes opført af: a) Tømrer Max Svensson på matr. nr. 7 cl,
Kong Skjoldsvej 5> b) Elektr. J. Henriksen på matr. nr. 7 cg, Rolf Krakesvej 9 j
c) Skibstømrer Jens M. Jensen på matr. nr. 7 cø, Rolf Krakesvej 24 . - Godkendes.
73*

(J. nr. 778.532)

Andragende fra boligselskabet "Rosenvænget" om godkendelse af

forhøjelse af huslejen. - Anbefales.
74*

(J. nr. 811.121.2)

75*

(j. nr. 813.13)

Vejsynsprotokollen. - Godkendes.

Skrivelse fra fællesudvalget vedr. fregatten Jylland's bevarel

se, om byrådet er indstillet på at medvirke til, at fregatten anbringes i Frede
rikssund. - Før der foreligge-: endelig opgørelse over udgifter, kan der ikke ta
ges stilling til spørgsmålet, men man er dog meget velvillig indstillet.
76.

(J. nr. 778.5)

Fornyet behandling af andragende fra lærer Yndgaard om tilladelse

til nedlæggelse af lejlighed. - Det vedtoges at give tilladelse fra det tidspunkt,
da det nye "Marienlyst" er færdig.

-

77*

(J. nr. 8 5 1 .1 6 2 .3 .08 )

8

-

Ansøgninger til de ledige stillinger som børnetandlæger fra
og

, Virum. - Det vedtoges at ansætte

de pågældende fra l/8 59 under forudsætning af cheftandlægens godkendelse.
78.

(J. nr. 811.111)

Tilbud på vejarbejde og ledningsarbejde i Ny Østergade. - Det

vedtoges at antage det laveste tilbud fra P. Brehm på 5 7 -77 o kr.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 26. juni 1959*
79«

(J. nr. 813.15)

Fortsat behandling af sagen om fregatten "Jylland"'s anbringel

se ved Frederikssund. - Der foreligger overslag fra stadsingeniøren, hvorefter
fregatten "Jylland" kan placeres i sejlløbet ved den gi. jernbanedæmning. Udgif
ten hertil vil antagelig blive mindst 25o.ooo kr. - Byrådet vedtog at udtale, at
man ikke vil ofre dette beløb på sagen. - Der foreligger ligeledes overslag over
udgifterne ved placering af fregatten syd for dæmningen. - Udgiften hertil anslås
til loo.ooo kr., hvortil kommer vejanlæg. - For at meddele fællesudvalget til fre
gattens bevarelse, at man er villig til at påtage sig udgiften ved placeringen
som nævnt under forudsætning af, at udvalget garanterer for, at fregatten bliver
færdig istandsat og gjort offentlig tilgængelig inden for et rimeligt tidsrum,
stemte 9« - Dahl Madsen og Helga Larsen stemte imod. - Driftsudgifterne forud
sættes at være kommunen uvedkommende.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 6 . juli 1959*

80 .

(J. nr. o73.5l)

Beretning om benyttelse af ungdomshuset. - Til efterretning.

81.

(j. nr. 842.21)

Revideret overenskomst vedr. driften af "Montebello". - Godkendes.

82.

(J. nr. 842 .Il)

Indstilling fra amtsrådet om ombygning og udvidelse af sygehusets

fyringsanlæg til en udgift på 112.000 kr., der afskrives på sygehusets drifts
regnskab med l/5 årlig. - Tiltrædes.

83.

(J. nr. 76l.o77.l)

84 .

(J. nr. 811.111)

Forslag til ny beværtervedtægt. - Godkendes.
Vejudvalget fremsender fordelingsliste over udgifterne ved

forlængelse af Kocksvej. — Godkendes.
85.

(J. nr. 778.532)

Arbejdernes Andelsboligforening ansøger om godkendelse af for

højelse af huslejerne i afd. I og II. - Godkendes.
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86.

( i.

nr. 7 1 3 .1 1 ) Andragende om approbation på udstykning af matr. nr. 8 a og 8 ad.

Stadsingeniøren anbefaler på betingelse af, at parcel 2 af matr. nr. 8 a. f orene s
med matr. nr. lo i. - Det indstilles, at 21 m^ af Klintevej afhændes for 6 —

2

pr. m . - Anbefales og tiltrædes.
87.

(J. nr. 754*2)

Andragende fra A/S Dansk Shell om et forbrugerbenzinanlæg på matr.

nr. loo a,. ~ Intet at erindre.
88.

(j. nr. 798.511)

Projekt til opførelse af fabriksbygninger på matr. nr. lo5 a.

bygr. ved Kirkegade tilh. F.I.O.M.A.- Godkendes.
89.

(J. nr. 778.5H)

Tegning til om- og tilbygning på matr. nr. 122 og 123 a , Fr.-

borggade 2o. - Byplanudvalget indstiller, at projektet godkendes. ~ Godkendes.
90.

(j. nr. 778.532)

Arkitekt K. A. Sørensen fremsender på vegne Dansk Boligselskab

af 1945 A/S projekt til opførelse af ejendomme på areal af matr. nr. 2 je og 3 £L
mkj. ved Fr.borgvej. - Byplanudvalget indstiller, at arealet bebygges med etage
huse. - Udvalgets indstilling vedtoges. - Der tages ikke nu stilling til lejlig
hedernes antal eller art.
91.

(J. nr. 778.532.2(-4)

Andragende om godkendelse af byggeregnskab for de 2 parcel

huse, Arne Olsen og Hubert Andersen har opført ved Falkenborgvej, uanset at de an
slåede byggeudgifter er betydeligt overskredet, men under hensyn til, at 3 . prio
riteten, for hvilken kommunen har vedtaget at garantere, ikke overstiger de påreg^
nede ca. 12.000 kr., indstiller kasseudvalget, at man vedstår garantien. - Udval
gets indstilling vedtoges, idet man dog påtaler overskridelsen.
92.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra fru Gudrun Petersen om tilladelse til at anvende

stuelejligheden i ejendommen Strandvej 18 som sommerbolig. Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at tilladelsen gives. - Bevilges.
93«

(J. nr. 713.13)

Andragende fra Alfr. Bjerg, Holmensvej 3 om fritagelse for hunde

afgift. - Kasseudvalget indstiller, at der gives fritagelse indtil videre for een
hund, idet ejendommen er en landbrugsejendom. - Udvalgets indstilling vedtoges.
94«

(J. nr. 848 ) Andragende om 2 enkepensioner. Socialudvalget indstiller, at andra
genderne bevilges. - Anbefales eenstemmigt.

95«

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

2. behandling af sag om erhvervelse af matr. nr. 1 a

mkj. og 2 a Udes. Møllegården* - Det vedtoges at erhverve ejendommen på de an
førte betingelser.- Købesummen andrager 45 Øre Pr « kv. alen eller ialt
262.177 kr,, dei* betales med 162.177 kr. kontant og resten ifølge pantebrev.

- lo
96.

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

2. behandling af sag om erhvervelse af. matr. nr. 112 d,

bygr. - Det vedtoges at erhverve ejendommen matr.nr-, 112d, by'gri-for en købesum
af 78-000 kr. og matr. nr, 112h, bygr. for 1 5 .0 00 kr.
97.

(J. nr. 813.12.o73.526)

98.

(J. nr. 855*3)

Havnens regnskab for 1958/59. - Godkendes.

Sportsudvalget fremsender regnskab for stadion og overenskomst

vedr. drift af kiosken og klubhuset på stadion. - Godkendes, idet regulativet ta
ges op til revision senest om 3 ur.
99.

(J. nr. 85 I.I62 .3 .08 ) Meddelelse om, at den ansatte tandlæge

ikke

ønsker at overtage stillingen. - Det anbefales i stedet at ansætte tandlæge Lissi
Støy. - Det vedtoges at ansætte frk. Støy fra l/8 59*
Mødet hævet.

Byrådsmødet den lo. august 1959«
100.

(J. nr. 824.5)

101.

(J. nr. 842 .ll)

102.

(j. nr. 778.511)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
Regnskab for 1958/59 for sygebilerne. - Godkendes.
Tegning til tilbygning til værksted på ejendommen matr.

ag mk j . ved Frederiksværkvej, tilh. autoforhdl.

nr. 4

A. Boesen Nielsen & Eriksen. -

Det godkendes, at der foretages den oprindelige ansøgte udvidelse. - M.h.t. yder
ligere udvidelse, således at der bygges i skel, udsættes spørgsmålet.
lo3«

(J. nr. 778.511)

Tegning til garage på matr. nr. 221

bygr. ved Kocksvej, tilh.

direktør G. Jensen. - Godkendes.
104.

(J. nr. 778.511)

Tegning til tilbygning til garage (værksted) på matr. nr. 221 d.

bygr. ved Kocksvej tilh. snedkermester P. M. Jensen. - Godkendes.
105.

(J. nr. 778.511)

Tegning til garage på matr. nr. 7 bnmkj. ved Rolf Krakesvej,

tilh. bankfuldm. 0. Steenholdt. - Godkendes.
1 06.

(j. nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7 db mkj. ved Kong Skjol

vej, tilh. former Preben Mortensen. - Godkendes.
107.

(J. nr. o7 3 *5 1 1 »2 )

Andragende fra

A/s Helweg-Jørgensen (Frigidaire) om at få stil

let et areal ved Kocksvej til rådighed til opførelse af et lille frysehus. - Kas
se- og regnskabsudvalget indstiller, at arealet ikke stilles til rådighed. —
Udvalgets indstilling vedtoges.

- 11 lo8„

(J. nr. 811)

Skrivelser fra vejbestyrelseslovens § 35 udvalg vedr. adgangs begræns^l

ning ved veje. - Til efterretning.
lo9»

(J. nr. 754»2)

Andragende fra Henry Jensen om godkendelse af et benzintankanlæg

på matr. nr. 7 ez mkj. Kasse- og regnskabsudvalget kan ikke anbefale. - Kan ikke
godkendes.
llo,

(J. nr, 851.172)

Gerlev-Dråby sogneråd forespørger på foranledning af amtsrådet,

om overenskomsten vedr. skoletandplejen ikke kan ændres således, at den kun bliver
uopsigelig i 5 eller højest lo år. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der
ikke foretages ændring i overenskomsten. - Udvalgets indstilling vedtoges.
liir

(J. nr. o75.1.o77»l)

Udkast til nyt tillæg til styrelsesvedtægten for så vidt an

går borgmesterpensionen. - Udkastet tiltrædes.
112„

(J. nr. 848.431)

Andragende om 1 enkepension og 2 folkepensioner. Socialudvalget

indstiller, at pensionerne bevilges. - Bevilges eenstemmigt.
113a.

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

Skitseforslag fra Dansk Boligselskab af 1945 A/S tilopførels

af en beboelsesejendom med statslån på matr. nr. 12 ja mkj. (Rosenvænget). - Sagens «
overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 1 4 • september 1959 *
113b,,

U, Th. Jørgensen var fraværende.
(j. nr, o 73.526) Kommunens regnskab for

958/59* ~ Godkendes, idet udgiftsover—

skridelserne efterbevilges.
114»

(J. nr. o73.526)

Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskab for

1957/58 uden bemærkninger. - Til efterretning.
115»

(J. nr, o73c5l(o73.52l)

Indstilling om opførelse af nyt plankeværk ved Ungdoms

huset, Kommunens udgift andrager 25o kroner. - Indstillingen vedtoges.
116,

(j. nr. 772.o77.l)

Indstilling om udfærdigelse af tillæg til regulativet for kød

kontrol (vedr. forhandling af dybfrosne kødretter). - Indstillingen vedtoges.
117.

(J. nr’. 773.2)

Ansøgninger fra

og

>m tilladelse

til at overtage ruter med kødudsalg fra vogn. - Bevilges under for-udsætning af,
at vogne og opbevaringsrum kan godkendes af sundhedskommissionen.

- 12 -

118.

(J. nr. 778.2)

Andragende fra bagermester

om tilladelse til opret

telse af et mælkeudsalg, Færgevej 6l. - Kan ikke bevilges.
119.

(J. nr. 778.532 (824.111.3)

Skrivelse fra Arbejdernes Andelsboligforening vedr.

spørgsmålet om installation af gas i foreningens nybyggeri. - Det vedtoges med
6 st, - mod 2 - Chr, Jørgensen og Barfoed - 2 stemte ikke - at fastholde kravet
om installation af gas.
120.

(J. nr. 811.122.5 5 2 )

Indstilling om, at der indføres hastighedsbegrænsning på

5o km på samtlige byens veje. - Indstillingen vedtoges.
121.

(J. nr. 777*81)

Forslag til ændret byplanvedtægt for Rosenvejskvateret, således

at der kan opføres en 2-etagers ejendom. - Forslaget vedtoges ved 2. behandling. Som 1. behandling betragtes vedtagelsen i forrige møde vedr. Rosenvængets byggeri
i det pågældende kvarter.
122.

(J. nr. 777*7)

Indstilling om rørlægning af grøften fra Falkenborgvej til Omkør

selsvejen. Udgiften anslås til 2o.ooo kroner. - Indstillingen vedtoges,
125.

(J.nr. 777*7)

Indstilling om etablering af kloakledning på Kocksvej over St.

Marienlysts jord til Frederiksværkvej i Udgiften anslås til 80.000 kroner. Indstillingen vedtoges.
124.

(J. nr. 778.511)

Fornyet behandling af andragende fra A. Boesen Nielsen & Erik

sen om tilladelse til at bygge i skel mellem matr. nr. 4 ag og 4 ak. ~ Godkendes.
125.

(J. nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus, som overlærer frk. A. Thyssen vil

bygge på matr. nr. 14 am, Lille Færgevej. - Godkendes.
126.

(j. nr. 778.511)

Tegning til en portnerbolig som A/S Metallic vil opføre på

matr. nr. 5 o, Falkenborgvej.-Godkendes.
127-

(J. nr. 824.112.62)

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om, at

kommunen betaler et kontant tilskud på lo . 000 kr. til N.E.S.A. til en lo kV
luftledning til Topsøes fabrik på "Linderupgård". - Indstillingen vedtoges.
128.

(J. nr. o8.o77«l og o87.43»o77.l)

Forslag til tjenestemandsvedtægt og pensions

vedtægt. - Vedtoges.
129.

(J. nr. 778.5)

Fornyet andragende fra lærer

om tilladelse til at

inddrage en lejlighed i ejendommen, Ventevej 1. - Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at man fastholder sin tidligere afgørelse. - Indstillingen vedtoges.

- 15 130.

(J • nr. oT3*5l(oT3.511.2)

Indstilling om at det godkendes, at arbejdsmand Ove

Larsen afhænder grunden, matr. nr. 4 x, Te(l falke nborgvej, til hvilken kommunen
har tilbagekøbsret, for 6.000 kr. mod, at køberen påtager sig byggepligt inden
for 2 år. - Indstillingen vedtoges.
131.

(J. nr. o73.51(o73»5H.2)
6.5oo m

2

Indstilling om, at man til N»E.S.A. afhænder ca.

af "Askelund"’s jord ved Frederiksborgvej for 3 kr. Jo øre pr. m

2

til

brug ved opførelse af en friluftstransformerstation. - Sagens overgang til 2.
behandling vedtoges.
132.

(j. nr. o73«5l(o73.511.l)

Skrivelse fra købmand

om at måtte købe

et areal af matr. nr. 118 _b ved Ny Østergade. - Kasse- og regnskabsudvalget ind
stiller, at man ikke tager stilling til spørgsmålet, før der er udfærdiget endélig byplan for området. - Udvalgets indstilling vedtoges.
133.

(J. nr. 087 .4 3 )

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om, at man ændrer

de i Kommunernes Pensionsforsikr. A/S tegnede pensionsforsikringer således, at
de - fra 1 . april 1958 - fremtidig dækker den fulde pension, incl. dyrtidstillæg.
Forsikringerne for følgende tjenestemænd ændres ikke, nemlig: Havnefoged Chr.
Nielsen, Bestyrerinde Karen Andresen, Bibliotekar Ellen Haugstrup, Elektriker
Ove Christensen, Kommunebogholder Ebba Nielsen, Sundhedsplejerske Nielsigne Dalsgaard, Kæmner Axel Nielsen. - Indstillingen vedtoges.
134.

(J. nr. 784.1)

Ansøgninger til stillingen som skorstensfejermester. Brandkommis

sionen indstiller følgende: 1. cst. skorstensf.mst. Helge Helgesen, 2, skorstens
fe jersv.

, Gadevang, 3« Skorstensfejermester

Sølle

sted. - Det vedtoges at ansætte Helge Helgesen.
135.

(J. nr. 08(087 .4 1 )

Skrivelse fra Ingeniør-Sammenslutningen om, at man er util

freds med driftsbestyrerens lønmæssige placering. Købstadforeningen henstiller,
at skrivelsen henlægges, - Henlægges.
136.

(J. nr. 848 ,4 3 1 ) Andragende om enkepension. - Bevilges eenstemmigt.

137.

(J. nr. 777-7)

Landvæsenskommissionens regnskabskendelse vedr. kloakering af

Færgevejskvarteret. - Til efterretning.

138.

(j. nr. o73.5l(o73.511.l)

Sag vedr. evt. erhvervelse af ejendommen, matr. nr.

27 z. °S 27 ak, Vænget. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
139.

(J. nr. 778.532)

Valg af 2 medlemmer til "Rosenvænget"'s bestyrelse. - Krimi

nalbetjent Nørgaard og ve jass. Otto Nielsen genvalgtes.

14 140.

(J. nr. 713.o27.13)

Anmodning fra postass. Ove Bønnelykke Hansen om at måtte

udtræde af ligningskommissionen, da han er fraflyttet "byen. - Imødekommes. Suppleanten, lærer Nørgaard indtræder. - I stedet for afdøde

ind

træder suppleanten, prokurist H. C. Christensen.
141.

(j. nr. 811)

Vejdirektoratet udbeder sig en udtalelse vedr. klassificering af

veje. Stadsingeniøren foreslår, at man indstiller, at vejen Ba'llerup-Frederikssund-Frederiksværk klassificeres som hovedlandevej, og at Frederiksborgvej,
Frederikssund-Elverdam tildeles hovedvejstatus. - Sagen udsættes til forhandling
med amtets øvrige købstæder.

142.

(J. nr, o73.5l)

Fornyet behandling af sagen vedr. anvendelsen af arealet mellem

Omkørselsvejen og Holmensvej. - For at bibeholde arealet som boligområde stemte
7* ~ Borgmesteren, Aage Olsen og Barfoed stemte herefter ikke.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. oktober 1959.
143.

(j. nr. 778.432)

144.

(j. nr. 087 .4 1 )

Regnskab for Frederikssund Boligselskab. - Godkendes.
Overenskomst med Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund. -

Til efterretning.
145.

(j. nr. 74.o77.l)

Politimesteren foreslår en tilføjelse til politivedtægten, så

ledes at der indføjes en udtrykkelig bestemmelse om, at opstilling af spilleauto
mater forudsætter politiets tilladelse. - Tiltrædes.

14 6 .

(J. nr. 811.113)

Andragende fra D.S.B. om fornyelse af koncessionen til rutebil-

kørsel på strækningen Frederikssund-Ballerup pg Roskilde-Frederikssund-Hillerød. Anbefales, idet man dog ønsker en særlig "skolebil" til Hillerød, ligesom der
bør være bedre forbindelsesmuligheder i Slangerup.
147.

(j. nr. 777*7)

Kontrakt med

A/s Brdr. Andersen, Lyngby om gravearbejdet ved ned

lægning af kloakledning til Frederiksværkvej for 5*884 kr. - Godkendes.
148.

(j. nr. 778.532.l(—4)

Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om forhøjel

se af anskaffelsessummen for "Marienlyst" (afd. 5) med 6.565 kr. i anledning af
.opsætning af fællesantenne. - Anbefales.
149.

(J. nr. 754.2)

Andragende fra A/S Dansk Shell om tilladelse til opførelse af

benzintank på matr. nr. lo ad, Færgevej. - Godkendes på de af stadsingeniøren
nævnte betingelser.

- 15 15o.

(J . nr. 777-7)

Overlærer P. Ktthnel

og

4 andre

grundejere

i

Færgevejskvarteret

besværer sig over, at de er pålignet kloakbidrag efter vurderingen i 1956. ~
Der kan ikke bortses fra de i kendelsen fastsatte regler, og man må i givet fald
henvise de pågældende til selv at henvende sig om nedsættelse af en landvæsens-- '
kommission.
151-

(J . nr. 811.111.5)

Beboere i Havnegade og Østergade beklager sig over, at der

ikke opsættes ny gadebelysning der samtidig med, at dette sker i Jernbanegade. Det meddeles de pågældende, at man ikke, så længe der er jævnstrøm i ledningerne
langs fortovene, kan etablere vekselstrømsbelysning, men man vil undersøge mulig
hederne for at lade hele kvarteret overgå til vekselstrøm og indtil da forstærke
lampestørrelserne,
152.

(J. nr. 811)

Fornyet behandling af sag vedr. klassificering af hovedlandeveje.

Der foreligger forslag til en udtalelse fra de nordsjællandske købstæder, ifl,
hvilken man betragter forslaget som et midlertidigt klassificeringsforslag

og

tager afstand fra tanken om, at det skal danne grundlag for en vejplan. - De af
stadsingeniøren og de øvrige byråd foreslåede udtalelser indsendes til vejdirek
toratet.
155.

(J. nr. 811.122.54)

Ministeriet for offentlige arbejder fremsender sag vedr.

sikring af krydset ved Omkørselsvejen. - Til efterretning.

154*

(J- nr. 811.111)

Byplanudvalget indstiller, at der med Frederiksborg amt optages

forhandlinger om placering af ny omkørselsvej øst for byen (mellem Kristinelund
og Hybendal) fra Oppe-Sundby kirke til "Engbæksvinget". - Det vedtoges at søge et
møde med amtets vejudvalg og forsøge at få fremmet anlæg af omkørselsvejen mest
muligt.
155.

(J- nr. 777-81)

Skrivelse fra Poul Poulsen om, at matr, nr. 18 dc Udes. må blive

udlagt til industrigrund, da der agtes opført et hønseri, evt. "noget andet". Det meddeles pågældende, at arealet er udlagt til boligområde, men at man intet
har imod, at der opføres hønseri.
156.

(j. nr. 778.511)

Andragende fra distriktschef Michael Pedersen om godkendelse

af opførelse af en trægarage på matr. nr. 4 e.» Marienlystvej 5- ~ Godkendes.
157-

(J. nr, 778.511)

Andragende fra arbejdsmand K. E, Andersen om godkendelse af

opførelse af en garage på matr, nr. 254 dg., Pilealle 16. - Godkendes.
158.

(J. nr. 778.511)

Andragende fra malermester Poul Hansen om tilladelse til æn

dring af facade på villaen på matr. nr. 4 m, Frederiksværkvej 2. - Godkendes.

'- 16 159.

(J. nr. 778.2)

Andragende fra'mælkehandler E. Husum Olsen om godkendelse af, at

han overdrager sin forretning til Hans Nielsen, Vestervej og om, at denne får til
ladelse til at udbringe mælk i bil. - Bevilges med lo st. - Hetoft stemte imod
m.h.t. udbringning af mælk.
160.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra lærer H. Yndgaard og lærerinde frk. Gerda Nielsen

om godkendelse af sidstnævnte som lejer til en lejlighed i ejd., Yentevej 1. Bevilges.

.

161

.

.

(J. nr. o75.5(o73.511.l)

2. behandling af sag om køb af ejendommen, matr. nr.

27 _z og 27 ak på Kalvøen for en pris af 25.000 krv, således at sælgeren vederlags
frit bebor ejendommen til l/l - 1961. - Det vedtoges, at erhverve ejendommen.

.

162

(j. nr. o7 3 .5 l(o7 3 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af sag om afhændelse af et areal stort
2
6500 m af matr. nr. 3 £. ved Frederiksborgvej til. N.E.S.A. for en pris af 3 kr.

2

5o øre pr. m . - Det vedtoges at afhænde ejendommen.

16 3 .

(J. nr. 848.431)

Andragende om enkepension. Socialudvalget indstiller, at pensi

onen bevilges. - Bevilges eenstemmigt.

164;

.
.

165

166

(j. nr. 848.431)

Andragende om folkepension. Socialudvalget indstiller, at pensi

onen bevilges. - Bevilges eenstemmigt,
(j. nr. 824.5)

••'
Politimesteren fremsender til erklæring den indkomne ansøgning

fra

om stillingen som kgl. vejer og måler. - Anbefales.

(j. nr. 754*2)

Andragende fra Lilli Andersen om tilladelse til at have kaffevogn

på havnepladsen. — Intet at erindre.

16 7 .

(j. nr.' 712.2)

Andragende fra blikkenslager Leif Rasmussen om autorisation som

gas- og vandmester, uanset at han først kan aflægge den krævede prøve i september

1960 . ~ Bevilges.
16 8 .

‘ s

r

(j. nr. 073.511.2) 'Indstilling om, at der sælges 4 grunde ved Frederiksborgvej
til følgende: nr. 19. - fru

Frederiksborggade 15, nr. 21. - kok

, Færgevej 6 5 , nr. 2 3 . - malermester
25. - fabrikant

Bruhnsvej 8, nr.

Nørre parken' 11. - .Det. forudsættes, at de pågælden

de senest til foråret påbegynder byggeri på parcellerne,og at

får til

ladelse til at-indrette et mindre -malerværksted, og at
et ca. loo m

2

stort lagerlokale,

må opføre

00

Prisen fastsættes til 7 —

overgang til 2 . behandling vedtoges.

2

pr. m .

Sagens

~ 17 ~

16 9 .

(J. nr. 778.2)

Andragende fra mælkehandler Arne Jensen om tilladelse til at dele

sin mælke rute i 2 selvstændige ruter,

a /S

Maglehøj anbefaler. ~ Intet at erindre.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9« november 1959•
170.

(J. nr. 824.5)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

171.

(J. nr. 855.5)

Regnskab for "klubhusbyggeriet". - Udgiften har andraget 82.000

kr. - Til efterretning.
172.

(J. nr. 855.3.o75.545)

Overnatningsstatistik for vandrerhjemmet. - Til efterret

ning.
173.

(J. nr* 777.725.5)

Kendelse fra landvæsensnævnet vedr. spildevandsafledning fra

fabriken på Linderupgård. - Til efterretning.
174.

(J. nr. 842 .6 1 )

Det sociale udvalg meddeler, at der ikke indrettes vaskeri på de

gamles hjem. - Til efterretning.
175.

(J* nr. 851.162)

Skolekommissionen indstiller, at skolen i Frederiksborggade be

nævnes Falkenborgskolen. - Indstillingen vedtoges.
176.

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

Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om godken

delse af udgifter til vinterbyggeriforanstaltninger for afd. 5 1 15*2oo kr. - Kas

se- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges, og garantien udvides.Indstillingen vedtoges.
177.

(J. nr. 842 .ll.08 )

Tjenestemandsvedtægt, pensionsvedtægt og lønningsregler for

de under amtskommunen ansatte tjenestemænd m.fl. - Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at vedtægterne godkendes. - Godkendes.
178.

(J. nr. 765 .6 )

I anledning af, at landbrugsministeriet har påbudt udryddelse af

muldvarpe, indstiller ejendomsudvalget, at udryddelsen overdrages fa. A. Zuschlag.
Udgiften anslås til 5*-6.ooo kr. - Indstillingen vedtoges.
179.

(J. nr. 811.111.5)

Skrivelse fra "En Kreds af Borgere i Havnegade" og Handels

standsforeningen om, at spørgsmålet om gadebelysningen i Havnegade optages til
ny behandling. - Det vedtoges at henholde sig til vedtagelsen i sidste møde.
180.

(J. nr. 851.154.3)

Skrivelse fra lærerrådet om oprettelse af faste eftersidnings

timer. - Skolekommissionen indstiller, at spørgsmålet stilles i bero, til købstads
foreningen har afsluttet sine undersøgelser. - Indstillingen vedtoges.

;

- 18 181.

(J. nr, 778,532.l(-4)

Projekt fra boligselskabet "Rosenvænget" til opførelse af

en 3. afdeling med 2o lejligheder og 15 garager og anmodning om garanti for lån.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at projektet godkendes, og at der ydes
den ansøgte garanti. - Indstillingen vedtoges.
182.

(J. nr. 778*532.l(~4)

Projekt fra Arbejdernes Andelsboligforening til opførelse

af lo rækkehuse ved Frederiksborgvej og anmodning om garanti for lån. Endvidere

2

søges om erhvervelse af et areal på ca. 9 -000 m . Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at forslaget godkendes, og at man påtager sig den forudsatte garanti
og endvidere, at arealet afhændes til 4 ~ pr. m^. - Indstillingen vedtoges.
183.

(l* nr. 842.7)

Andragende fra fru Aase Lindeløv om etableringstilskud og drifts

tilskud til en halvdagsbørnehave i spejderhuset ved Kocksvej. - Kasse- og regn
skabsudvalget indstiller, at der ydes det ansøgte etableringstilskud og årlige
driftstilskud under forudsætning af, at overinspektionen godkender lokalerne,
og staten yder de forudsatte tilskud. - Indstillingen vedtoges.
184 .

(J. nr. 08(082.3)

K asse- og reg n s k a b s u d v a l g e t

indstiller,

at der a n sættes e n

"teknikum-ingeniør" hos stadsingeniøren. - Indstil l i n g e n vedtoges.

185.

(J. nr. 151.162)

Udtalelse fra lærerrådet over projektet til Marienlystskolen

ved Frederiksværkvej. 1. Lærerrådet godkender beliggenheden under forudsætning
af, at grundene på østsiden af Frederiksværkvej udlægges til boligkvarter.
2— 3. Lærerrådet nærer betænkelighed ved flere ting. 4 * Lærerrådet anfører visse

detailspørgsmål. - Skolekommissionen og skoleudvalget indstiller, at man fast
holder den fastlagte placering. Hr. Retoft forbeholder sig sin stilling. Det ud
tales, at man er enige i, at der skal være flade tage, men tagklædningen kan der
senere tages stilling til, hvilket også kan ske med hensyn til detaillerne. Efter anmodning af den socialdemokratiske gruppe udsættes sagen til et ekstraor
dinært møde førstkommende mandag.
186.

(j. nr. o73.5l(o73.511.2)
der 8400 m

2

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afhæn-

v e d Holmensvej til fabrikant

for

4 Kr.

pr. m

2

. -

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
187.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2)
der 5ooo m

2

ved Holmensvej

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afhæntil fabrikant

2

for 4 kr. pr. m . - Sagens over

gang til 2. behandling vedtoges.
188.

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

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man af

hænder 17 tdr. land ved Holmensvej samt 3 tdr. land af engen til
ialt 15o.ooo kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

a/ s

Metallic for

- 19 189.

(J. nr. o?3.5l(o73.5H»2)

2 . behandling af indstilling om salg af 4 byggegrunde

ved Frederiksborgvej. - Indstillingen vedtoges.
190.

(J. nr. 85 i.Hl)

Andragende fra skoleinspektør Priess Sørensen om udnævnelse til

stadsskoleinspektør og nedsættelse af timeantal. - Skolekommissionen indstiller,
at spørgsmålet om udnævnelse til stadsskoleinspektør stilles i bero, til den nye
Marienlystskole tages i brug, men at man ansøger om ministeriets godkendelse af,
at antallet af hans undervisningstimer nedsættes fra 18 til 6 timer ugentlig un
der hensyn til det forestående skolebyggeri. - Indstillingen vedtoges med 9 st.Dahl Madsen og Jørgen Christiansen stemte ikke.
191.

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

Andragende fra F.I.O.M.A. om tilladelse til overtagelse

af statslån i matr. nr. J k, 3 m m.fl. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,
at andragendet anbefales på betingelse af, at der ekstraordinært afdrages mindst
15
193«

- Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 778.5) j|. Andragende fra ejendomsmægler L. Chr. Schmidt om tilladelse
til at inddrage lejlighed i stueetagen i ejd. Færgevej 67 under hans egen lejlig
hed på l.sal. Jb. Andragende fra Henry Jensen, Irisvej 2 om tilladelse til at
inddrage lejlighed på l.sal i ejd. Irisvej 2 under sin egen. c_. Andragende fra
inspektør Peder Sørensen, Taarnvej 6 om tilladelse til at inddrage en lejlighed
i ejd. Taarnvej 6 under sin egen. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at
andragenderne bevilges. - Indstillingen vedtoges.

194.

(J. nr. o73.5l)

Fornyet behandling af spørgsmålet om anvendelse af arealerne af

St. Marienlyst øst for Frederiksværkvej og nord for Omkørselsvejen. - Det ved
toges eenstemmigt at udlægge arealerne til industri.
195*

(J. nr. 842.536)

Andragende om eftergivelse af kommunehjælp. - Det sociale udvalg

indstiller, at andragendet ikke bevilges. - Kan ikke bevilges.
196.

(J. nr. 857.o73.545)

Indstilling fra kirkeudvalget om, at der lejes et harmonium

fra jul,og til det nye orgel kan tages i brug til påske. - Udgiften andrager 35o
ler. om måneden og kan afholdes inden for budgettet. - Indstillingen vedtoges.
197.

(J. nr. 76l)

Andragende fra hotelejer

Jægerspris om bevilling til hotel

"Isefjord" samtidig med, at han fortsat driver Jægerspris slotskro. - Anbefales.
198.

(J. nr. 351)

Valg af medlem af jnitiativrådet. - Landsretssagfører Barfoed gen

valgtes.

122.

(j .nr. 778.2)

Andragende fra mælkehandler Arne Jensen om godkendelse af, at

han overdrager sin mælkerute til Chr. Petersen, Skibstedgård, Veksø for
16,000 k r . , hvoraf 10.000 kr. i good-will og 6.000 kr. i betaling for vare
vogn. Kasse- og regnskabsudv. indstiller, at handelen godkendes, dog såle
des at prisen for vognen nedsættes til 3.000 kr. - Indstillingen vedtoge:s>
Mødet hævet.

— 2o —
Ekstra-ordinært byrådsmøde den 16. november 1959.
199*

(J. nr* 851.162)

Fortsat behandling af spørgsmålet om den nye skoles placering.

Der foreligger en udtalelse fra den socialdemokratiske gruppe, hvori man foreslår
skolen placeret på et areal af Islebjerggårds areal, der hvor Islebjergvej går. ~
Det socialdemokratiske forslag forkastedes med 6 stemmer mod 5«

Mødet hævet.
Byrådsmødet den 1 4 . december 1959*
200.

(J. nr. 811,115)

Andragende fra vognmand Gunnar Frandsen om fornyelse af konces

sion og eneret på fragtruten Kulhuse-Frederikssund-København. - Kasse- og regn
skabsudvalget indstiller, at fornyelse anbefales, men uden eneret. - Udvalgets
indstilling vedtoges.
201.

(J. nr. 811.113)

Andragende fra vognmand '

om godkendelse af over

tagelse af omnibusruten Ganløse-Frederikssund. - Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at andragendet anbefales. - Anbefales.
202.

(j. nr. 951.121.83)

Forretningsudvalget for lejrskolen "Brændstoft" forespørger,

om man vil vedstå sin garanti for lån til ombygning, uanset at Tønder kommune
ikke vil være med. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man vedstår. Udvalgets indstilling vedtoges.
2o3«

(J. nr. 857.o73.545)

Arkitekt Rolf Graae, fremsender forslag til ændret place

ring af det nye orgel, der forudsætter, at den bageste bænkerække fjernes. Menighedsrådet kan ikke tiltræde, at der bliver færre pladser. - Forslaget kan
ikke godkendes.
2o4»

(J. nr. 7 i3 .ll)

Grundejerforeningen henstiller, at ejendomsskatternes forfalds

tider ændres. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man ikke ændrer, men
efter vurderingen pr. 1/9 1960 tager spørgsmålet op til overvejelse. - Udvalgets
indstilling vedtoges.
205.

(J. nr. 851.162.3)

Skoleudvalget indstiller, at Slagslunde-Ganløse og Jørlunde

samt evt. Kyndby-Krogstrup kommuner optages i fællesskabet om skoletandklinik. Udvalgets indstilling vedtoges.
206.

(J. nr. 851.162.3 .08 )

Skoleudvalget meddeler, at børnetandlægerne

, Holbæk har meddelt, at de ikke kan overtage deres stillinger, hvorfor det
indstilles, at stillingerne opslås ledige. - Udvalgets indstilling vedtoges.

21 2o7 •

(J. nr. 778.5H)

Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7 dd på Rolf Krakes vej

2o, tilhørende Torfinn Andersen. - Godkendes.
208 .

(j. nr. 778.511)

Tegning til en garage på matr. nr. 7 co, Kong Skjoldsvej lo,

tilhørende Vagn Petersen. - Det indstilles, at der ikke dispenseres fra bestemmel
sen om byggelinien. - Indstillingen vedtoges.
2o9*

(J. nr. o73.51 og 778.532)

Dansk Boligselskab af 1945 fremsender projekt til op

førelse af en bebyggelse med 52 lejligheder og 12 garager på matr. nr. 3 £ ved
Falkenborgvej. - Det indstilles, at andragendet anbefales, at man afhænder 13.3oo

2

00

m , at prisen på grund af funderingsudgifter ansættes til 4 —

2

pr. m , og at der

ikke nu tages stilling til, om nogle af lejlighederne skal overtages af kommunen
som aldersrenteboliger. - Indstillingen vedtoges.
21o.

(J. nr. 778.532)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at den i sin tid tegnede

indskudskapital i Frederikssund Boligselskab (Bøgebakken) 6.000 kroner eftergives.Indstillingen vedtoges.

25.I.

(j. nr. o7 3 *5 l(o7 3 .5 1 1 .2 )
m

212.

2

2. behandling af indstilling om afhændelse af 8.400

ved Holmensvej til fabrikant Verner Kristensen. — Indstillingen vedtoges.

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

2 . behandling af indstilling om afhændelse af 5.000 m

2

ved Holmensvej til fabrikant Jorck. - Indstillingen vedtoges.
215.

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

2 . behandling af indstilling om afhændelse af ialt

2o tdr. land til å/S Metallic. - Indstillingen vedtoges.
214.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2)
yderligere ca. 4*5oo m
for en pris af

4 kr.

2

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afhænder

mellem Falkenborgvej og Omkørselsvejen til

pr. m

2

eller ialt 18 .000 kr. - Sagens overgang til 2. behand

ling vedtoges.
215.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.2)
ca. lo . 000 m

2

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afhænder

ved Holmensvej til

for en pris af 4 kr. pr. m

2

eller ialt 4o.ooo kr. Det indstilles endvidere, at der gives firmaet forkøbsret

2

til yderligere ca. 5 *000 m . - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
216.

(J . nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7 od, Kong Skjoldsvej

9 tilhørende tømrer Ejner Jensen. - Godkendes.
217.

(J. nr. 778.532)

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til "Rosenvænget". - Landsrets

sagfører P. A. Jensen og forvalter Sv., Olsen genvalgtes. Politiassistent Munk Pe
tersen nyvalgtes i stedet for sygehusinspektør H. Jørgensen, der ikke ønskede
genvalg.
1\/T<7ir?o +:

Vi jm ro -h

- 22
Byrådsmødet den 11. januar 1960 .
218.

(J. nr. o82.3)

Ansøgninger om stillingen som medhjælper hos stadsingeniøren. Th.
Ved cirkulation vedtaget at ansætte /føendtsen, Rødovre fra l/2 1960 .

219.

(J. nr. 811,113)

Trafikudvalget fremsender skrivelse fra D.S.B. vedr. byrådets

besværing over rutebilforbindelsen til Hillerød og Farum. - Til efterretning.
220.

(J. nr. o78.5l)

Andragende fra Samvirkende Idrætsforeninger om tilskud til lo

kaleleje. Sportsudvalget indstiller, at der for 1960/61 bevilges l.ooo kr. Udvalgets indstilling vedtoges med lo st. - Kai Sørensen stemte ikke.
221.

(J. nr. 811.111)

Anmodning fra A/S Axel B. Lange om etablering af en udkørsel til

Tværstræde. Vejudvalget udtaler, at såfremt tilladelsen gives, må der anføres
visse betingelser. ~ Tilladelsen gives på de anførte betingelser. Herfor stemte

6 -4
222.

imod - 1 stemte ikke.

(j. nr. 811.122.3)

Skrivelse fra droskevognmændene om eventuel ophævelse af dro-

skeordningen. - Sagen udsættes.
223.

(J. nr. 857.o73.545)

Fornyet behandling af sag vedr. placering af orglet i kirken.j

Kirkeudvalget indstiller, at man ikke fraviger sin tidligere stilling. - Indstil
lingen vedtoges.
224.

(J. nr. 713*111)

Udstykningsplan vedr. ejendommen matr. nr. 16 a_. -

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man godkender udstykningsprojektet,
men kun under forudsætning af, at der anlægges en anden adgangsvej til Færgevej
end fra Skyllebakken. Der må fremsendes et detailleret vej- og kloakprojekt, og
dette må udføres senest samtidig med, at husene bygges. - Indstillingen vedtoges.
225.

(J. nr, 778.1)

Indstilling fra kirkeudvalget om forhøjelse af taksterne for ved

ligeholdelse af gravsteder fra 5 oo kr. til 7 oo kr. for en grav og fra 2 oo til
3oo kr. for hver følgende. - Indstillingen vedtoges.
226.

(J. nr. 824.5)

Landboorganisationerne forespørger, om kommunen vil være interes

seret i at etablere en ny markedshal. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,
at man svarer, at kommunen ikke vil bygge en salgshal, men at man er rede til for
handling om kommunal støtte, og at man i hvert fald vil stille en grund ved den
nuværende station til rådighed. - Indstillingen vedtoges.
227.

(J. nr. 852 .ll)

Biblioteksudvalget fremsender en udtalelse fra Statens Biblio

tekstilsyn og indstiller, at der nu tages skridt til opførelse af en biblioteks
bygning. - Ifl. borgmesteren: Toges til efterretning.

23 -

228.

(J. nr. 778.511 og 778.532.2(~4)

Tegning til et parcelhus på matr. nr. 4 3c på

Falkenborgvej lo, tilhørende overass. Kjeld Larsen - og andragende om driftstil
skud. - Godkendes og anbefales.
229«

(J. nr. 08(087 .4 1 )

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at graverens løn fra

1/4 1956 at regne ændres til 4»?oo kr. stigende hvert 2. år med 2oo kr. til 5»loo
kr. + statens honorartillæg, der for tiden andrager 115 $. - Indstillingen god
kendes.
230.

(J. nr. o73.5l(o73.511»2) 2. behandling af indstilling om afhændelse af ca„ 4«5oo
2
m til A/S Metallic • - Indstillingen vedtoges.

231.

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

232.

2

ved Holmensvej til fa.

2. behandling af indstilling om afhændelse af ca. lo . 000

A.

(j. nr. o73.5l(o73.5H.2)
til murermester

Knudsen & Søn. - Indstillingen vedtoges.

Indstilling om salg af 3 grunde ved Frederiksborgvej
Een for 6

kr. pr.

og to for 7 ~

kr. pr. m^

til opførelse af 3 parcelhuse. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
233.

Indstilling om, at ejendommen matr. nr. 168 & ved Blø2
devej (gi. stenplads) sælges til F.I.O.M.A. for 4 kr. pr. m . - Sagens overgang
(J* ar. o73.5l(o73.5H.2)

til 2. behandling vedtoges.
234*

(J. nr. 824.5)

Ansøgninger til stillingen som kongelig vejer og måler. - .

anbefales.
235*

(J* nr. 811.111)

Anmodning fra

(v/landsretssagfører E. Ammen-

drup) om betaling af en regning på 339o kr. for opmuring af en gavl på smedeværk
stedet på matr. nr. loo a., hvor en del af bygningen blev nedrevet til anlæg af
vejanlæg. - Kan ikke imødekommes.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8 . februar 1960 .
236.

(J. nr. 824.5)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

237.

(J. nr. o73.526.5)

Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efterret

ning.
238.

(j. nr. o73.526)

Kommunens regnskab for 1958/59 til decision. - Decision afgaves.

239.

(J. nr. 811.122.3 )

.i

Skrivelse fra droskevognmændene vedr. evt. ophævelse af droske-j

ordningen. - Det vedtoges at ophæve ordningen.

- 24 240.

(J. nr. 778.511)

Projekt til et autoværksted med servicestation på matr. nr.

7 de, df, elg ved Kocksvej 25 tilh. autoforhdl. W. Siwert. - Bygningsinspektøren
indstiller, at projektet godkendes på forskellige betingelser. - Godkendes på
de anførte betingelser.
241.

(J. nr. 778.511)

Projekt fra Arbejdernes Andelsboligforening til opførelse af

lo rækkehuse på parcel af matr. nr. 3 _g, Rugskellet. - Bygningsinspektøren ind
stiller, at projektet godkendes. - Godkendes.
242.

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7 bx 5 Rolf Krakesvej 5>

(J. nr. 778.511)

tilh. Folmer Arpe. - Bygningsinspektøren indstiller, at tegningen godkendes. —
Godkendes.
245.

Tegning til en garage på matr. nr. 7 dn, Rolf Krakesvej 6 ,

(J. nr. 778.511)

tilh. A. J. Kildahl. - Bygningsinspektøren indstiller, at tegningen godkendes. Godkende s.
244*

(J. nr. 813.129.2)

Min. f. off. arbejder fremsender til erklæring andragende

fra

om tilladelse til opførelse af en skallefabrik ved jernba

nedæmningens vestside. - Udgår.
245.

(J. nr. 7 i 5 .Hl)

Udstykningsplan for arealet matr. nr. 8 ar ved Klintevej, tilh.

hønseriejer Chr. Hatt. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at planen god
kendes under forudsætning af, at den ikke anlagte halvdel af Klintevej sættes i
samme stand som den anden halvdel, inden grundene bebygges. - Indstillingen ved
toges.

246 .

(j. nr. 842 .7 )

Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen fremsender andragende

om oprettelse af en halvdagsbørnehave og udbeder sig oplysning om trangen for en
sådan. - Børneværnsudvalget udtaler, at der må antages at være trang for en bør
nehave som den foreslåede og gør endvidere opmærksom på, at der efter udvalgets
mening også er et stort behov for en ny heldagsbørnehave eller for en udvidelse
af den bestående, hvilken trang ikke imødekommes ved oprettelse af den påtænkte
halvdagsbørnehave. - Børneværnsudvalgets udtalelse tiltrædes, idet man dog be
mærker, at sagen må anses for bortfaldet, da lokalerne i spejderhytten ikke vil
blive stillet til rådighed. - Under henvisning til børneværnsudvalgets udtalelse
anmoder man udvalget om at fremkomme med forslag til løsning af spørgsmålet om
en eventuel ny børnehave.
247.

(J. nr. 852 .ll.o8 )

1960 . - Bevilges.

Andragende fra bibliotekar

om afsked fra 1. maj

- 25 248.

(J. nr. 813.12.o73*52l)

249*

(J. nr« o73.52l)

Havnens overslag for 1960/ 6 1 . - Godkendes.

Kommunens overslag for 1960/ 6 1 . - Overgang til 2. behandling

vedtoges.
250.

(J. nr. 713«15)

Andragende fra forskellige om fritagelse for hundeafgift. -

De pågældende, der alle bor i det tidligere Udesundby landdistrikt og på land
ejendomme, fritages indtil videre for hver een hund.
251.

(J. nr. 851.162)

Skolekommissionen indstiller, at jordarbejdet vedr. Marienlyst-

skolen udbydes til entreprenørfirmaet Brdr. Andersen, Birkerød og anlægsgartnerne
Brdr. i'eichmann, Søborg, og at man antager det laveste tilbud. - Indstillingen
vedtoges. - Dahl Madsen stemte ikke. - Der foreligger tilbud fra Brdr. .Andersen
på

og fra Brdr. Deichmann på 178.3oo kr. - Det vedtoges at antage

Deichmanns tilbud.
252.

(J. nr. o73«5)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man til elværkets

anlægsarbejder optager et lån hos havnen på ialt 2oo.ooo kr. Det afdrages på lo
år, og forrentningen ansættes til højeste rente, kommunen kan opnå på indlånsbog
i bank eller sparekasse. - Lånet skal kunne opsiges med l/2 års varsel. - Sagens
overgang til 2 . behandling vedtoges.
253.

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

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afhæn-

der matr. nr. 47 .a, Havnegade J>, stor 1143 m

2

2

til F.I.O.M.A. for 2o kr. pr. m .

Skitse til bebyggelse vedlagt. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

254.

(J . nr. o7 3 . 5 l(o 7 3 . 5 1 1 . 2 ) 2. behandling af indstilling om at sælge matr. nr.
p
168 a. t i l F.I.O.M.A. for 4 kr. pr. m . - Indstillingen vedtoges.

255*

(J . nr. o7 3 . 5 l(o 7 3 . 5 1 1 . 2 ) 2. behandling af indstilling om at sælge 3 parceller
ved Frederiksborgvej til murermester C. Andreasen. (Parceller af matr. nr. 3 £.)• ~
Indstillingen vedtoges.

256 .

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

Indstilling om, at man reserverer byggeinstitutionen

"Eget Hus" 13 grunde ved Frederiksborgvej. Prisen fastsættes til 7 kroner pr. m
for grundene med facade mod Frederiksborgvej og 6 kroner pr. m

2

2

for de øvrige

grunde. Det må være en forudsætning, at i hvert fald en del af grundene straks
bebygges, og at resten bebygges inden for ca. 2 år. - Sagens overgang til 2. be
handling vedtoges.

257.

(J . nr. 84.o75.15.o8(o87.4l) Indstilling om, at lønnen t i l formanden for det
sociale udvalg fra 1 / 4 1 9 5 8 forhøjes fra 1 2 oo kr. t i l I 800 kr. + statens honorar
tillæ g, p .t. 115 rfo. - Indstillingen vedtoges.

- 26 258.

(J. nr. 813.12.08(087 .4-1)

Indstilling om, at havnefogdens løn fra 1/4 1960 ændres

til lønrammen 14»94o/l8.18o kr. - Indstillingen vedtoges.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 1 4 . marts 1960 .
259*

(J. nr. 351)

Byrådet i Ramsgate foreslår venskabsforhindelse med Frederikssund. -

Man vedtog med tak at modtage tilbudet.

260 .

(J. nr. 777.8l)

261.

(j. nr. 811,122.54 )

Cirkulære om byggestop. - Til efterretning.
Skrivelse fra justitsministeriet om indførelse af "fuld stop”

ved Omkørselsvejen. Vejvæsenet indstiller, at hastighedsbegrænsningen på vejen
ophæves med undtagelse af en strækning på 75 m på hver side af krydset og loo m
mod øst fra Færgevejens indmunding. - Til efterretning, idet indstillingen vedto
ges.
262.

(j. nr. o7 3 .5 l(7 1 3 .1 1 l)

Projektet til udstykning af ejendommen matr. nr. 8 cd,

2

8 ;£ ved Strandvejen. Grundpriserne anslås til fra lo til 18 kr. pr. m , og udstyk
ningen forudsætter udvidelse og istandsættelse af Strandvejen og kloakering af
Strandvejskvarteret. - Projektet Aredtoges, og de nødvendige bevillinger gives.

263 .

(J. nr. o73.5l(713.11l)

Projekt til udstykning af ejendommen "Møllegården".

Grundpriserne ansættes til fra

2

3 til lo kr. pr. m . - Projektet vedtoges, og de

nødvendige bevillinger gives.

264 .

(J. nr. 073.51)

Skitse til udvidelse af den private mellem- og realskole,

der forudsætter, at der bygges over en del af det nuværende Tværstræde. - Kasse- og
regnskabsudvalget indstiller med 3 stemmer, at skitsen i princippet godkendes, og
at man afhænder ca. 2.2oo m

2

2

til skolen for en pris af 2 kr. 5o øre pr. m , og at

det til sportspladsen viste areal ca. 3 «2 oo m
leje. -

2

udlejes til skolen for en symbolsk

kan ikke tiltræde indstillingen, idet de anser

muligheden for Tværstrædes bevarelse som forbindelsesvej mellem Ny østergade og
Falkenborgvej som meget vigtig. - For indstillingen stemte 5 ~ mod stemte 4 ~
Kai Sørensen,°f. Christiansen stemte ikke.
265.

(j. nr. 778.532.3(— 4 )

Ansøgning fra Arbejdernes Andelsboligforening om stats

garanti og driftstilskud til opførelse af lo rækkehuse ved Frederiksborgvej. Der
ansøges om, at 3 af lejlighederne må blive til mindst-bemidlede, hvilket forudsæt
ter et kommunalt tilskud på 24»3eo kr, - Anbefales og det vedtoges at yde det
forudsatte tilskud.
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266.

(j. nr. 776*511)

Tegning til beboelseshus med værksted på matr. nr. 3 ad,

Pre-

dehiksborgvei ;25? 'tilh; ■fåbrikatit ■’ ..... ....... “Bygningsinspektøren'-indstiller»
at tegningen godkendes. - Godkendesy idet mah fastslår, at ■dér senéi'é ;kan-bygges

2

yderligere ca. loo m , når servitutterne overholdes, herunder at udseende og pla
cering godkendes af byrådet,
267.

(j. nr. 778.511)

Tegning til fabriksbygning på Parcel af- matrv nr»;4 :a , ;Hol

mensve ,i 6, tilhørende fabrikant Y. Kristensen. Bygningsinspektøren indstiller,
at tegningen godkendes. - Godkendes.

268

.

(J, n r . 778*511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7 b r , Islebjergvej 4,

tilhørende forvalter Palle Hansen. - Bygningsinspektøren indstiller, at tegningen
godkendes. - Godkendes.
269.
•.

(J, Ytr., 778,511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7 bh, tilhørende byg-

.

pingssnerlker Dion Ustrup, - Såfremt bygningsinspektøren ikke har indvendinger,
meddeles godkendelse.

27o«

(j. nr. 713*lll)

anmoder om at måtte blive fritaget for

hvervet som vurderingsmand til ejendomsskyld. - Landinspektør Søliner Pedersen
valgtes.
271.

(J. nr. o73.5)

2. behandling af indstilling om optagelse af et lån på 2oo.ooo

krY Hos havnen til élvæflcéts anlægsarbejder. - Indstillingen vedtoges.;

272 .

(j. nr. o73.5)

Indstilling om optagelse af følgende lån til Marienlystskolen is

1) 'jcommunernes Pebåibnsfbrsikbi A/S: 542^065 kr. 43 øre,'45

p.a., -kurs 92 l/4

Afdragstid 28 år. - Effektiv rente 5>9
2) Kreditforeningen af Kommuner i Danmarks 19o.ooo kr. 12. serie 4 l/2 :
h - af
dragstid 9 1 / 2 år. 39o.ooo kr. 11. serie 4 i/2

- åfdrågsiid 19 l/2 år, før

ste gang ll/6 197o. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
273.

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

2. behandling af indstilling om salg af'matr. nr,

4.7 Jb Havnegade 3 bil F.I.O.M.A. - Indstillingen vedtoges.
274.

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

Indstilling om, at man afhænder en grund ved Kocksvej

(nord for stenplajdsen) ca. 184o
m
275.

til fragtmand

for 4 kr. pr.

til opførelse af garager og en bolig. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoge

(J . nr. 852.ll.o8)

Købstadforeningens lønudvalg anbefaler, at bibliotekarens

stilling opnormeres fra lønklassen 18.9oo/2l.9oo til 2o.400/ 2 3 .400 . - Biblioteks
udvalget indstiller, at man ikke for tiden tiltræder en omnormering. - Udvalgets
indstilling vedtoges.

28 -

276 .

(J. nr. 848 .4 3 1 )

Andragende om folkepension. - Socialudvalget indstiller, at

pensionen bevilges. - Bevilges eenstemmigt.
277.

(J. nr. 778.511)

Projekt til opførelse af transformerstation på parcel af matr.

nr. 3 & ved Frederiksborgvej, tilh. N.E.S.A. - Bygningsinspektøren indstiller,
at projektet godkendes. - Godkendes.
278.

(j. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 3 ab, Frederiksborgvej 21

tilhørende kok Erik Andersen. - Godkendes.
279.

(J. nr. 778.5)

Andragende fra Caltex Oil A/s om godkendelse af, at en lejlighed

i Frederiksborggade 15 bliver tjenestebolig. - Godkendes - Lejens størrelse er
kommunen uvedkommende.
280.

(J. nr. 851.162.3.08 )

Ansøgninger til de ledige stillinger som børnetandlæger. -

Skoleudvalget indstiller, at tandlægerne Kurt og Kirsten Hesselgren ansættes. Det vedtoges at ansætte de pågældende.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 28. marts 1960 .
281.

(J. nr. o73*526.5)

Beretning om kasseeftersyn fra kommunernes revisionsafdeling.

Til efterretning.
282.

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

Boligministeriet bestiller detailprojekt til yderligere 2

blokke ved Marienlyst. - Til efterretning.
283.

(J. nr. 842.11.o73»6)

Frederiksborg amt fremsender forslag til ændret takstre

gulativ for sygehuset. - Tiltrædes.
284.

(j. nr. 851.162)

Skoleudvalget fremsender til afgørelse sag vedr. tagdækning på

Marienlystskolen. 2 medlemrer indstiller, at der anvendes pap, og 2 indstiller,
at der anvendes aluminium, - et medlem var fraværende. - Det vedtoges med 6 st.
at anvende tagpap.
285.

(J. nr. o73.52l)

2 . behandling af budgettet for 1960/ 6 1 . - Kasse- og regnskabs

udvalget indstiller, at der foretages følgende ændringer!
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1 3 - 59 - 1 -

O
O
O

•

Statstilskudet t. sygehusudg. forhøjes med
Statens d riftstilsk . t. de gamles hjem opføres med

15 -9

V>4

k t.
2o.ooo

kr.
tt

57*000 kr.

2.8oo "
Besparelse
19 .0 0 0

11.4oo tt
45.6oo kr.

kr.

O

O

udgår:
Nyt tag på gymnastiksal
Henlæggelse t i l traktor
Omlægn. af "krydset"
Gadebelysning i Frederiksborggade

6 .0 0 0 "

•
O

Poster der
I 6- 4- I 18-1-6-618-3-1-218-9-5-6-

2.6oo kr.

VJ1

Yderligere udgifter:
16-1-6-1- Tilsk. t. skolefonden yderi.
16 - 2 1Andel i udg. v. elevers undervisning på
statsskoler
23-5-5-1- Tilskud t. turistforen, yderligere

34.ooo

"

4 . 0 0 0

"

6 2.0 0 0

tt

kr.
Der skal herefter udskrives 24ol.8oo kr. i pers. kommuneskat, hvorefter "beskatningspro
centen 17 kan bevares. - Det således ændrede forslag vedtoges.
1o 7.6oo

286.

( j. nr. 851.162) Skoleudvalget indstiller, at arbejdet på Marienlystskolen ud
bydes t i l følgendes
Murerarbejdet; Henning Jacobsen - Brdr. Sørensen - Anker Hansen - Svend Larsen.
Tømrerarbejdet: V. Nilausen - Poul Larsen
Snedkerarbejdet sSv. Olsen - Brdr. Habersaat
Det vedtoges at tiltræde indstillingen, idet dog murerarbejdet også udbydes t i l
murermester C. Andreasen.

287.

(J. nr. 778.511) Tegning t i l garage på matr. nr. 7 bt, Rolf Krakesvej 55? tilh .
murer Olaf Hansen. - Godkendes.

288.

( j. nr. o73.5l(o73*5H.2)
t i l følgende for 8 kr. pr.
Assistent
Tømrersvend

289-

(J. nr. 852.ll.o8) Ansøgning t i l stillingen som assisterende bibliotekar. Biblioteksudvalget in dstiller, at Ebba PrBsch antages. - Det vedtoges at ansætte
pågældende fra 1 / 7 1 9 6 0 .

29o.

(J. nr. o73*5)
vedtoges.

Indstilling om salg af 6 parceller af "Møllegården"
m2: Maskinarb.
- Bogholder
Assistent
- Tømrersvend
- Sagens overgang t i l 2. behandling vedtoges.

2. behandling af indstilling om optagelse af lån. - Indstillingen

- 5o -

291.

(J. nr. o73.5l(o73.5H .l)" Kasse- og regnskabsudvalget in d stiller, at man køber
den pare.
tilhørende ejendom, matr. nr, l a. , 3 _f Udesundby,
stor ca. 1 1 tdr. land for 6 0 .0 0 0 kr. - Sagens overgang t i l 2. behandling vedto
ges.

292.

(J. nr.777*81) Boligministeriet henstiller, at der foretages en mindre ændring
i byplanforslaget vedr. kvarteret ved Rosenvænget. - Det vedtoges at foretage
den foreslåede ændring.

293*

(J. nr. 7 7 7 *7 2 8 ) Tilbud på bygningsarbejderne med opførelse af kloakpumpestationen
ved A. C. Hansensvej. Palle Brehm: 2o6.ooo kr. ,Det vedtoges at modtage Brehms tilbud, således at han udfører arbejdet efter reg
ning, men maximalt 2 o6 .ooo kr.

294«

(J. nr. 777*728) Spørgsmål om maskinleverancentil pumpestation. - Det vedtoges
at overdrage arbejdet t i l fa. Harvey & Co. efter regning (Nettoregning med avance
22 l / 2 io) som kontrakt med Aarhus kommune.

2 9 5 (J. nr. 777*728) Ligeledes vedr. elinstallationen. - Det vedtoges at lade Wilh.
Petersen udføre arbejdet efter "Normalpriskurant for elektroinstallatørforeningerne
for København og provinsen 1958".
296.

( j. nr. o78.5l) Køb af billede af Tfcv . Larsen fra Strandvejen (Udstykningsarea
lerne) t i l fordel for flygtningehjælpen. - Det vedtoges at købe billedet for 55o
kr.
Mødet hævet.

