R e g i s t e r
over
sager behandlede i byrådets møder i året 1954/ 55 *

Arbejds- og beskæftigelsesforhold.
Valg af formand for beskæftigelsesudvalget, 106.
Overenskomst med D.A.F., 153«
Stadion, 178.
Cirkulære vedrørende skatteudskrivning til anlægsarbejder, 244«

Badeanstalter.

Begravelsesvæsen (se kirken)

Biblioteksvæsen.
Ekstra bevilling i anledning af sygdom, 44«

166 .

Past ansættelse af fra

Brandvæsen.
Stadsingeniør Harsløf genvalgt til brandinspektør, 16. ■
Stadsingeniør

(afsked), 243*

Brande forårsaget ved afbrænding af halm o.l., 33*
Gensidig assistance ved større brande med Hyllinge-Lyndby kommune, 98*

Broer.(se gader, veje og kloaker).

Byggesager og boligforhold (se også statslån)
Andragender om tilladelse til at inddrage lejligheder m.v,, 32, 52, 91, 112, 131,
168, 169, 190, 233«
Ikke opførelse af ejendom på hjørnet af Prederiksværlevej og Falkenborgvej, 35«
Kedrivning af hus i Jernbanegade 23, 52.
Arbejdernes Andelsboligforening, 67 , 69, 218.
Boligselskabet "Rosenvænget11, 99* 139? 173? 204, 205, 216.
Frederikssund Boligselskab, 206.
Valg af medlemmer til huslejenævnet, 77«
Godkendelse til isenkræmmer Toft af en lagerbygning på matr. nr, 17, 93*
Godkendelse af tegninger og placeringer af garager, 126 , 172, 210, 218.
Godkende!...e af udseende og placering

af beboelseshus på matr. nr.

14aø, 147*

Godkendelse af udseende og placering

af beboelseshus på matr. nr.

14ae, 185, 209, 224.

Godkendelse af udseende og placering

af beboelseshus på matr. nr.

14ab, 127, 136.

Protest mod byggeri på matr. nr. 14 ab, 157*
Tilladelse til opførelse af bygning på matr. nr. 30k, 184
Opførelse af udstillingsskab i Østergade 3, 70.

- 2 Ombygning af sygekassens ejendom* matr. nr. 14 bygr., 211«
Tilladelse til udvidelse af værksted på matr. nr.

232.

Ændring af servitutter på "Lundebjerggårds" arealer, 87.
Nedrivning af beboelsesejendom, 52.

Byplan.
Luftfotografier, 73•
Eventuel adgang fra det tidligere "Dannebrog" til Torvet, 125.
Tilladelse til eventuelt at indrette vaskeri på matr. nr. 4a bygr., 134Udstykningsplan vedrørende matr. nr. l6c Udeoundby, 146 .
Byggelinier ved Erederiksborgvej og Græsevej, 199«
Færdiggørelse af byplanen, 242.

Ejendomme og jorder.
Ejendommen Jernbanegade 33> matr. nr. 36m. fl. 34? 63, 80.
Udlejning af areal af matr. nr. 27a til gdr. Olaf Poulsen, 78.
Udlejning af areal af matr. nr. 7by til de blå pigespejdere, 79hus på havnen, 152, 165 .

Havnens køb af fiskehandler

Køb af matr. nr. 143§ (af A. Munksgaard), 83.
Køb af matr. nr. 220, Kocksvej 8, 114, 119«
Køb af areal af matr. nr. 7ap til Kocksvejs forlængelse, 188, 208.
Salg af matr. ni. 4ay til murermester
Salg af matr. nr. 4ay til bådebygger
Salg af matr. nr. 8y, Strandvejen 40 til

, 18.
, 230.
, 167 , 189.

Rådhusets ombygning, 150, 176 .
Sygehusudvidelse, 41.
Willumsen-museet, 45? 72, 108, 192 .
Nedsættelse af forpagtningsafgiften 1954/55 for St. Marienlyst, 86,
Forespørgsel vedrørende køb af areal af matr. nr. 5& TJdesundby, 88.
Forespørgsel vedrørende køb af areal ved Frederiksværkvej til butik og beboelse, 89.
Ikke opførelse af teknisk skole på den dertil skænkede grund, 237*
Tilladelse til snedker

til at sælge matr. nr. 14aø, 90.

Andragende om approbation på udstykning af matr. nr. 14m, 128, 160, 212.

Folkebiblioteket (se biblioteksvæsen).

Forskelligt.
Tid og sted for byrådsmøder, 4*
Købstadmøae, 6.
Garantikapital for vikingespillet, 13, 141Detailpriser. 38, 94? 154? 213.
Opførelse af udstillingsskabe, Østergade 3? 70.
Buste af J. F, Willumsen som gave fra fru Rosa Max Meden, 72, 108.
Lufttotografier af byen, 73*

- 3 Frederikssund, motorklubs træning på et af kommunens arealer, 87.
Eventuel adgang fra det tidligere "Dannebrog" til Torvet, 125.
Overdragelse af mælkerute, 133*
'Tilladelse til eventuelt at indrette vaskeri på matr. nr. 4a bygr., 134Ændringer af servitutter på "Lundcbjerggaards" arealer, 143.
Statistik fra vandrehjemmet, 174.
Overtagelse og vedligeholdelse af fællesorganisationens anlæg ved Frederiks!orggade
180,
Gadehandel, 143 , 136, 239.
Andragende fra Frederikssund kunstforening om tilskud til udstilling, 62.
Droskebevilling, 186.
Salg af pølser fra vogn, 187.
Udnævnelse af J.F.Willumsen til æresborger, 192.
Benzintank på matr. nr. 259? Roskildevej 21, 220.
Ry losseplads på Kalvøen, 111, 223.
Fritagelse for hundeafgift, 231.
Indfødsret, 246.
Maskinsyn, 76 .

Gader, veje og kloaker.
Anlæg af "Gennembruds gaden" fra Østergade til Freder iles'borggade, 12, 31? 68, 82,
195? 245.
Motorafgift, 39? 137.
Anlæg af veje på Lundebjerggårds udetykningsarealer, 50.
Spildevandsanlæg til den vestlige del af arealerne "Lundebjerggård nord", 51«
Afvanding af arealerne nord for byen, 51.
Landinspektør Oltnianns vej- og kloakprojekt vedrørende arealer nord for Omkørsels
vejen, 159 ? 181? 222.
Ombygning af Græsebroen, 196 , 245.
Kloakering af Færgevejskvarteret, 145? 158Cyklestier og fortov ved Omkørselsvejen, 124, 241.
Vejsyn., 66.
Lønoverenskomst med D.A.F., 153«
Kocksvejs forlængelse, 188, 208.
Byggelinier vod Frederiksborgvej og Græsevej, 199«
Kye vejnavne, 219 Anbringelse af benzintank på Roskildevej 21, matr. nr. 259? 220.
Forlægning af stien fra "Tuborggården" til Færgovej, 221, 240.

Havnen,
Erhvervelse af fiskehandler
liv transformer på havnen, l6l.
Havnens regnskab 1953/54? 163 .
Havnens overslag 1955/56, 228.

bygning på havnen, 152 , 165 .

- 4 Jordemøchre ■
Ingen ændring i jordemoderdistriktet, 43 •

Ka.sse- og regnskabsvægen.
Kasseeftersyn, 5.
Garantikapital foi- vikingespillet, 13, 141Kotorafgift, 39, 137*
Ekstra "bevilling til biblioteket på grund af sygdom, 44*
Regnskab for Frederikssund sygehus, 65 .
Kasseeftersyn, 95*
Regnskab for ambulancerne, 96.
Regnskab for centralsygehuset, 97*
Socialregnskaberne, 132.
Kommunens regnskab 1952/53, 155*
Kommunens regnskab 1953/54, 164 , 215.
Kommunens overslag 1955/56, 229, 245«
Havnens regiskab 1953/54, 163 .
Havnens overslag 1955/56, 228.
Mellemkommunal refusion, 197 *
Garanti for elforbrugers lån til dækning af udgifterne ved overgang til vekselstrøm,
207.
Tilskud fra udligningsfonden, 214•
Andel i grundstigningsskyld, 2 36 .
Tilbud på udførelse af cyklestier og fortov på Omkørselsvejen, 124, 241.

Kirke

og kirkegård.

Kød- og mælkekontrol.
Mælkevedtægt og normalregulativ vedrørende mælkekontrol, 109.
Overdragelse af mælkerute, 133«

Legater.

Lystanlæg.
Vedligeholdelse af fællesorganisationens anlæg ved Frederiksborggade, 180.

Museer.
Willumsen-museet, 4 5 , 7 2 , 108, 1 9 2 .

Hær.ingsyæsen.
Tilladelse til restaurationer til at have musik og dans, 11, 49, 122.
Gadehandel, 143, 1 5 6 , 219.
Droskebevilling, 186,.

- 5 Salg af pølser fra vogn, 187Kørsel med bybus, 36.
Omnibus- og fragtmandskørsel, 37, 46 , 100, 101, 102, 103 , 116, 121, 138, 217.

Friser.
Detailpriser, 58, 94? 154? 213.

Rådhuset,
Ombygning, 150, 176 .

Renholdelse (den offentlige).
Ry losseplads på Kalvøen, 111, 223.

Rets- og politivæsen.
Parkeringsbestemmelser i Jernbanegade, 107.

Skatter og afgifter.
Efterbetaling af skat, 58? 85«
Ejendoms- og grundskyldspromiller, 177*
Indtægter på 1.500 ler. og derunder fritages for kommuneskat, 200.
Fritagelse for hundeafgift, 231.
Andel i grundstigningsskyld, 236.
Cirkulære vedrørende skatteudskrivning til anlægsarbejder, 244«
Motorafgift, 39? 137«
Valg til ligningskommissionen, 182.

Skolevæsen.
Skoletilsyn, 7«
Skolekommission, 7Skoletandpleje, 40.
Skoleinspektør

afsked på grund clf sygdom, 64, 74 .

Fast ansættelse af lærer

, 75.

Fast ansættelse af lærerinde
Fast ansættelse af lærerinde
Ansættelse af skoleinspektør

, 75«
75«
, 118, 151.

Eksamensret for 3 år Fil skoleinspektør
Skoleforbund med Snostrup kommune, 113.
Tilskud tix ny statsskole i Hillerød, 162.
Fælles mellemskoleordning for Frederiksborg amt, 162.
Ungdomsgård, 114, 119? 179«
Valg af medlem til amtsungdomsnævnet, 105.
Valg af medlemmer til ungdomsnævnet, 144Valg af medlem til skolekommissionen, 183.

, 175«

- 6 Oprettelse af 2 nye lærerembeder, hvoraf det ene et viceinspektørembede, 202, 227.
Ikke opførelse af teknisk skole på den dertil skænkede grund, 238.

Social forsorg
Hjælp efter forsorgslovens § 293) 59«
Aldersrente til ikke 65-årige, 84, 170? 171) 191.
Socialregnskaberne, 132.
Valg af medlem til mødrehjælpsinstitutionen, 140.
Mellemkommunal refusion, 197*
Valg af formand til beskæftigelsesudvalget, 106.

Stadion.
Ansøgning om tilskud fra beskæftigelsesfonden, 178.

Statslån.
Statslån i matr. nr. 40? overtaget af

19.

matr. nr. 4ax, 20.

Statslån til
Statslån til arbejdsmand

, matr. nr. 4&k, 21.

Statslån til bogholder

matr. nr. 7hp, 22, 57*

Statslån til mekaniker

matr. nr. 18aæ Hds., 23, 53*

Statslån til savværksejer

, parcel af l66c, 24, 56.

Statslån til landinspektør

matr, nr. 7hv, 25, 55*
matr. nr. 14m, 26, 54«

Statslån til snedkermester

parcel af 186g, 27 .

Statslån til lærer
Statslån til brdr.

parcel af 186g, 28.
parcel af 186g, 29, 60.

Statslån til slagter

Statslån til håndværkerkonsortium til 12 rækkehuse ved Markleddet, 30, 234Statslån til ingeniør

_ matr. nr. 186k,6l.

Statslån til arbejdernes andelsboligforenings vinterbyggeri, 69.
, matr. nr, 30p, 81.

Statslån til snedkermester

matr. nr. 7hx, 92.

Statslån til kartoffelhandler

matr. nr. 15 a, 115 , 130 «

Statslån til viktualiehandler
Statslån til tømrermester

matr. nr. 254"bq, 117, 129.

otau s1an til "Rosenvænget II", 139«

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Sygehusudvidelsen, 41.
Regnskab for Frederikssund sygehus, 65.
Regnskab for ambulancerne, 96.
Regnskab for centralsygehuset, 97*
Jfy sundhedsvedtægt, 110,
Amtskommunens pensionsvedtægt til udtalelse, 120.
Valg af medlem til mødrehjslpsinstitutionen, 14-0.
Ændring af sygehusets takstrogulativ, 201.

Ikke tilskud, til Frederikssund kunstforening til udstilling, 62,
Skctra tilskud til turistforeningen, 123, 142.
Tilskud til ny statsskole i Hillerød, 162,

?,ienssteisand
Amtskommunens pensionsvedtægt, 120.
Lærerpersonalet, 64, 74? 75? 118, 151? 202, 227.
Kæmnerens hverv som skatterådsformand, 15 .
Stadsingeniør Br. Harsløf, 16, 243«
Kommuneassistent Ove Hansen, 17.
Elektriker Egon Jacobsen, 135? 149*
Assisterende bibliotekar Gerda Kristensen, 166.
Kommuneassistent Agnes. Jensen, 193*
Komnruneassistent Myr thie Skov Nielsen, 194*
Fuldmægtig Svend Dahl, 247*
Kommuneassistent Lilly Jørgensen, 247.
Kommunebogholder Ebba Nielsen, 247*
Tjenestemandsvedtægt, 48.
Ændring af lønnen til kommuneassistenter, 226.
Ansættelse af overassistent på socialkontoret, 247«
Ansættelse af ny stadsingeniør, 248.

Trafik- og færdselsforhold.
Kørsel med bybus, ^6.
Omnibus- og fragtmandskørsel, 37? 46, 100, 101, 102, 103, 116, 121, 138, 217.
Korsel med overvægtige vogne, 42, 104? 203*
Parkeringsbestemmelser i Jernbanegade, 107»
■Genoptagelse af togkørselen Frederikssund—Ballerup, 116,
Cyklestier ved Omkørselsvejen, 124*

Turistvasen.
Ekstra tilskud til turistforeningen, 123 ? 142 .

Valg. herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af borgmester, 1.
Valg af viceborgmestre, 2.
Valg af me.-lemmer til udvalg og kommissioner, 3.
Valg af skolekommission, '],
Valg af medlem til amtets trafikudvalg, 8.
Valg af medlem til arbejdsanstaltens bestyrelse, 9 .
Valg cif medlem til "Rosenvængets" bestyrelse, 10.
Valg af medlem til Willumsen—museets bestyrelse? 45-

- 7 Valg af maskintilsynsmand og suppleant, ’
JS.
Valg af medlemmer til huslejenævnet, 77*

'

Valg af medlem til amtsungdomsnævnet, 105.
Valg af medlem til beskæftigelsesudvalget, 106 .
Valg af medlem til mødrehjælpsinstitutioner,140 .
Valg af medlemmer til ungdomsnævnet, 144*
Valg af ligningskommission, 182,
Valg af medlem til skolekommissionen, 183.
Valg af bestyrelsesmedlemmer til "Rosenvænget", 205.
Valg af bestyrelsesmedlem til "Frederikssund Boligselskab", 206.
Berigtigelse af folketingsvalglister for 1955/56} 235-

Værker, de kommunale.
Overenskomst med N.E.S.A. om transit m.v,, 47.
Koksknuser, 71«
Ansættelse af elektriker

på elværket, 135) 149 5

Ny transformer på havnen, l6l, 165 .
Valg af ligningskommission, 182.
Engbæk vandværk, 198.
Garanti for lån til dækning af udgifter ved forbrugers overgang til vekselstrøm, 207.
Tjærefabrikkens forurening af grundvandet, 225.

1
Byrådsmødet den 29« marts 1954*

'

Det den 2. marts valgte byråd, består af nedennævntes
Købmand Carl Bruun
“
Typograf Jørgen Christiansen
Inspektør kage Olsen
Uddeler Chr* Jørgensen
Landsretssagfører P. A. Jensen
Overlærer Smil Retoft
Pru Anna K. Westergaard

-

Forvalter Sv. 0. Olsen
Redaktør Niels Tb.. Jørgensen
Pru Helga Larsen
Landsretssagfører Troels Barfoed
Som det først valgte medlem bød købmand Carl Bruun velkommen og overlod
overlærer Emil Retoft, som Havde størst anciennitet ledelsen af valg af

1. Borgmester. - P. A. Jensen foreslog Carl Bruun. - Der var ikke andre forslag. Bruun valgtes med 6 stemmer,5 stemte ikke-,

2. Valg af viceborgmestre. - Aage Olsen foreslog P. Å. Jensen og Sv. Olsen Emil
Retoft. - Disse valgtes uden afstemning til 1. og 2. viceborgmester.

3. Valg af medlemmer til udvalg og kommissioner. - De--p4--effi^-årend^kL~;Ls-t-e~-an#ør4«
(Se fortegnelse i byrådsbog 1953/ 54).
4. Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af byrådets møder. - Fastsættes ufor
andret til den 2. mandag i hver- måned kl = 1 9 «

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. april 1954«

5« (,J. nr. 073 .526.5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efterret
ning.

6. (J. nr. 075 *71l)

Meddelelse om afholdelse af købstadmøde. - Borgmesteren og

Retort valgtes.

Y . (J. nr. 851»915)

Bestemmelse om, hvorledes skoletilsynet skal føres. - Det ved

toges, at nedsætte en skolekommission på 5 medlemmer.

2
8. (J. nr.

8l.075*15) Valg af medlem til amtets trafikudvalg. Hillerød byråd fo

reslår borgmester Børgesen. - Tiltrædes.

9. (J. nr. 842 .52 )

Valg af medlem til arbejdsanstaltens bestyrelse. Hillerød

byråd foreslår overportør H. Chr. Larsen. - Tiltrædes.

10. (j. nr. 778.532)

Valg af medlem til "Rosenvænget"1s bestyrelse. - Udsættes.

11. (j. nr. 76l)

Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til daglig musik og

dans og åbningstid til kl. 1 een gang om ugen fra 1. maj til 1. oktober 1954* Intet at indvende, men den forlængede lukketid skal være på en bestemt ugedag.

12. (j. nr. 8ll.Hl)

Entreprisekontrakt med H. Juli Olsen vedrørende anlæg af

"Gennembrudsgaden" incl. kloak for ialt 114.000 kr. - Godkendes.

13* (J. nr. 078.5 1 )

Andragende fra initiativrådet om en garantikapital på 5*000

kr. for vikingespillet. - Andragendet bevilges med 10 stemmer - Chr, Jørgensen
stemte ikke.

15. (J* nr. 08)

Skrivelse fra kæmner Axel Nielsen, hvor han i anledning af

en avisartikel af byrådsmedlem, redaktør Jørgensen gør opmærksom på, at han i
sin tid blev opfordret til at modtage hvervet som skatterådsfomand, men at han
såfremt det er byrådets opf clT"fcG 1 S 3 j clt de 2 hverv ikke mere kan forenes, selv
følgelig er villig til at anmode om fritagelse for hvervet. - Man finder ingen
anledning til at

forlange at kæmneren nedlægger sit hverv som skatterådsformand,

idet man mener, at der intet er i vejen for, at stillingerne forenes.

16. (J. nr. 08)

Stadsingeniør Bryner V. Harsløf gør opmærksom på, at hans

funktionstid som brandinspektør er udløbet. - Brandkommissionen indstiller eenstemmigt, at han genansættes for 6 år.

17* (J* nr. 08)

- Kommissionens indstilling tiltrædes.

Andragende fra kommuneassistent

om afsked fra 1/5

1954* - Bevilges.

18. (J. nr. 073*5l)

2. behandling af indstilling om salg af matr. nr. 4ay ved

Markleddet til murermester H. Jacobsen. - Indstillingen vedtoges.

19* (J* nr. 778*532.l(-4) Andragende fra autoforhandler

om tilla

delse til overtagelse af statslån i matr. nr. 40, Falkenborgvej 8 (maler
). - Anbefales. - Der ønskes et ekstraordinært afdrag på 3*000 kr.

20.

(J. nr. 778.532 .l(-4) 2. behandling af andragende fra

om

statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr. 4ax. - Andragendet anbefales
og man påtager sig den forudsatte garanti.

- 3 21. (j. nr. 778 *532 .l(-4) 2. "behandling af andragende fra arbejdsmand
om statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr. 4ak. - Andragendet
anbefales og man påtager sig den forudsatte garanti.

(j. nr. 778.532.1(-4 ) 8 andragender om statslån til opførelse af parcelhuse
fra:
22. Bogholder

. - matr. nr. 7bp markjorderne -

23 • Mekaniker

- matr. nr. l8aæ Udesundby -

24 . Savværksejer

- parcel af 166 c bygrundene -

25.

- matr. nr. 7bv markjorderne -

26. Snedkermester

- matr. nr. 14m markjorderne - Parcel af matr. nr. 186 g bygrundene -

27. Lærer

n - do. -

28. Brdr.

— do . -

29* Slagter

Sagernes overgang til 2. behandling vedtoges.

30. (J. nr. 778.532.l(-4) - Boligministeriet tilbagesender til erklæring andragende
om statslån til 12 rækkehuse ved Markleddet i anledning af, at den kommitterede

i byplansager anser udnyttelsesgraden for for stor. Såfremt de to midterste hu
se bortfalder, har han intet at erindre. - Anbefales at sagen ordnes som af den
kommitterede foreslået.

31. (J. nr. 8ll.Hl)

Udskrift af ekspropriationsprotokollen vedrørende af

ståelse af arealer til "Gennembrudsgaden", - De trufne aftaler godkendes.

32. (j. nr. 778.5)

Andragende fra bankdirektør Jørgensen om tilladelse

til at inddrage en ledig lejlighed i ejendommen Lundevej 34 under sin egen lej
lighed. - Bevilges.

33- (4- nr. 784)

Branlkom/;ii ssionen fremsender udkast til skrivelse fra

politimesteren til justitsministeriet om refusion af brandvæsenets udgifter i
anledning af brande forårsaget ved afbrænding af halm o.l. - Til efterretning.

34* (4* nr. 073*51 (073.511*2) Spørgsmål vedrørende afhændelse af matr. nr. 86 m.
fl., Jernbanegade 33* - Let vedtoges med 6 stemmer mod 4 - fru Larsen stemte
ikke - at tilbyde fragtmand

ejendommen for 100.000 kr., dog således at

han skal afgive det til anlæg af ny vej syd for ejendommen nødvendige areal
uden vederlag.

35* (4. nr. 778.532)

Forespørgsel fra tømrermester Schæffer om byrådet er

interesseret i opførelse af en ejendom på hjørnet af Frederiksværkvej og Falkenborgvej. - Det vedtoges

at meddele Schæffer, at man ikke for tiden er in

teresseret i yderligere byggeri.

36. (4. nr. 811.113)

Andragende fra vognmand

kørsel med bybussen. - Kan ikke imødekommes.

om tilskud til

- 4 37* (J* nr. 811.113) Omnibusruten Farum - Slangerup. - Det vedtoges at meddele
D.S.B. at man er meget interesseret i,at ruten forlænges til Frederikssund.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 10. maj 1954*

38 . (<T. nr. 824 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
39* (J* nr. 713.13) Meddelelse om anvisning af forskud på motorafgift 36 .300 kr.
- Til efterretning.

40. (J. nr. 851.172) Oversigt over skoletandplejen. - Til efterretning.

41. (J. nr* 842.11.073*526) Meddelelse om optagelse af lån til sygehusudvidelsen.
- Til efterretning.

42. (j. nr. 073*537) Andragende fra

København

om tilladelse til kørsel med overvægtig vogn. - Bevilges med bemærkning, at
tilladelsen kan tages tilbage, såfremt der sker skade.

43* (J. nr. 772.535*2) Skrivelse fra amtsrådet om, hvorvidt der måtte være anled
ning til at foretage ændring i jordemoderdistriktet. - Anbefales uændret.

44* (J*.nr. 852.11.073*526) Andragende fra biblioteksudvalget om ekstra bevilling
på 1.600 kr. i anledning af sygdom. - Bevilges.

45* (J* nr. 852 )

Valg af 2 medlemmer til Willumsen-museets bestyrelse. - Borg

mesteren og Retoft valgtes.

46 . (J. nr. 8II.II3 ) Amtets trafikudvalg anmoder om en udtalelse i anledning af et
andragende fra D.S.B. om at måtte overtage bilruten Hillerød-Frederikssund-Roskilde. - Efter .en debat vedrørende bustrafiken Frederikssund-Ballerup vedtoges
det eenstemmigt at anbefale andragendet.

47* (J* nr. 824*112.62) Overenskomst med F.E.S.A. vedrørende 10 k w ledningsforbin
delsen og transit. - Godkendes.

48 . (d„nr'o 08.077.1) Forslag til ny tjenestemandsvedtægt som normal-vedtægten. Vedtoges.

49° (J. nr. 76l)

Andragende om tilladelse til musik og dans på K.alvøpavillonen

og lyro lerhal len. - Bevilges mod en afgift på 100 kr. + 10 kr. pr. bal i lyrole:
hallen.

- 5 50= (j, nr c 073 .51)

Skrivelse fra landsretssagfører T. Barfoed vedrørende anlæg

af veje på Lunde ej enggårds udstykningsarealer. - Det vedtoges at udtale, at
kommunen ikke vil garantere for lån til vejanlæg.

51. {Jc r r . 777*7(792.626,86) Sag vedrørende afvanding af arealerne nord for "byen.
Kioakuåvalget indstiller, at man i princippet går ind for det af landinspektør
Oitnann og civilingeniør Eriksen udarbejdede projekt i den form, hvori det nu
foreligger, men at man kun kan gå med til, at spildevandsanlægget til den vest
lige del af arealerne "Lundeb.jerggaard nord” med direkte tilslutning til kloak
ledningen i Kocksvej - anslået til ca. 34»400 ler. - udføres straks efter ken
delsens afsigelse, forudsat at det pågældende areal også på anden måde gøres
"byggemodent.
Udførelsen af den øvrige del af projektet må man forbeholde sig at udsky
de til tidspunkter, som byrådet finder passende. - Udvalgets indstilling vedto
ges,

52. (J. nr. 778.5)

Andragende fra H. Dahl Madsen om tilladelse til nedrivning af

et hus med. en lejer i Jernbanegade 23« - Bevilges.

53° (J. nr. 778.532 .l(— 4 ) 2. behandling af andragende fra mekaniker

om

statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr, l8aæ Udesundhy. - Anbefales.

54* (J* nr. 778»532«l(-4) 2. behandling af andragende fra snedkermester
om statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr. 14m markjorderne. Anbefales.

55• (J. nr. 778.532.l(-4) 2, behandling af andragende fra landinspektør

om

statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr, 7bv markjorderne. - Kan ikke
anbefales, da der ikke er vej, kloak eller ledninger..

56 . 'J.. nr. 778.532 .l(-4) 2. behandling af andragende fra-savværksejer Ejlif Chri
stensen cm statslån til opførelse af parcelhus på parcel af matr. nr. 166c
by grundene . -Anbefales.

■

57" (J» nr. 778»532.1(-4 ) 2, behandling af andragende fra bogholder
om statslån til opførelse af parcelhus -på matr. nr. 7bp markjorderne. - Kan ik
ke anbefales, da der ikke er vej, kloak eller ledninger,

58 . (J. nr. 713.029 «4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling fra
l)

1949/50 - 50/5" *

Kommuneskat
Menighedsbidrag

798,00
29,80

Bøde tillæg___ _______ 400,00
2;

II.IT, 1949/50 — 50/ 5 I,

Kommuneskat
Menighedsbidrag

1.227,80

898,5 0
33 s55

Bødetillag ________449.25

1.381.30

- 6 59« (J. nr. 842.5 (84 -073.526 ) Indstilling fra socialudvalget om godkendelse af
ydet hjælp efter forsorgslovens § 293? ialt 2.289 kr. - Tiltrædes.

60 . (j. nr. 778 .532 .1 (— 4 ) 2 . "behandling af andragende fra slagter

om

statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. l86g» - Anbefales.

61. (j. nr. 778.532.1(— 4 ) 2. behandling af andragende fra ingeniør

om

statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. l86k. - Anbefales.

62. (j. nr. 852 .13 )

Skrivelse fra Frederikssund kunstforening om afholdelse af en

kunstudstilling med billeder fra de norske, svenske og finske venskabsbyer. Udgiften er anslået til 2.500 k r . - Beløbet kan ikke bevilges.

63 . (J* nr. 073«5l)

Werdelins ejendom. - Fragtmand Stage har meddelt, at han ikke

er liebhaver til ejendommen til den forlangte pris. - Det vedtoges, at leje
lejligheden ud til broassistent Beyer for eet år.

64 . (J. nr. 85i . H l ) Skrivelse fra skoleinspektør

om at han agter at søge

sin afsked med pension fra 1. april 1954 på grund af sygdom. - Til efterretning.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14* juni 1954«

Jørgen Christiansen fraværende på grund af sygdom.

65 . (J. nr. 842.11.073.526) Meddelelse om kommunens andel i underskudet på Frederiks
sund sygehus 239*977 kr. - Til efterretning.

66 . (j. nr. 811.121.2) Udskrift af vejsynsprotokollen. - Godkendes.
67* (J* nr. 778.532) Regnskab for Arbejdernes Andelsboligforening. - Til efterretning

68 . (j. nr. 8ll . H l ) Indstilling om ændring af linieføringen for tilkørselsvejen til
Nørreparken fra "Gennembrudsgaden". - Indstillingen tiltrådtes.

69 « (J* nr. 778.532.l(— 4 ) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om forhø
jelse af statslånet i anledning af udgifter til vinterbyggeri. - Anbefales.

70« (J. nr. 778 .5 H )

Andragende fra boghandler fru G. Rasmussen om tilladelse til

opførelse af udstillingsskabe på 35 cm af fortovsarealet ved matr. nr. 36a,
Østergade 3 . - Deklaration foreligger. - Bevilges.

71* (J* nr. 824*111.43? 073*537) Tilbud fra F.I.O.M.A. på ny koksknuser. - Udvalget
bemyndiges til at foretage indkøb.

7 72r..:(J» nr. &52)

Fru Eosa Has. Meden tilbyder at forære "byen en "buste af J . P.

Willumsen udført i 1923 af hendes mand, - Det vedtoges med tak at modtage ga
ven,,

73° [J. nr, 77? „81;

Indstilling fra byplanudvalget om optagelse af luftfotografiea

for lo110 kr. - Sagen udsattes.

74« (d, nr, 85i . H l (8 51 .11" 082.8 ) Ministeriet meddeler, at skoleinspektør
er afskediget ned pension fra 3l/8 1954 at regne. - Til efterretning.

75« (J. nr. 85i.ll (851.11.082.3) Indstilling om fast ansættelse af lærer F. TommeOf

rup Jensen, fru Helen Tommerup Jensen,/fru Inger Mølvig fra den 1. juni 1954*
- Indstillingen vedtoges.

76 , (u. nr« 824.1 ) Valg af maskinsynsmand og suppleant for tiden 1/7 1954 til 1/7
1958« - Snedkermester Oluf Sørensen og snedkermester Sv. Olsen genvalgtes.

77, (j. nr. 778.5 .075 .15) Valg af medlemmer til huslejenævnet. - Til formand ind
stilles; Frede Petersen og I. Ahrendt - medlemmerne genvalgtes; Åaberg og Os
car lidelsen med. Kai Sørensen og Chr. Jørgensen.

780 (j. nr. 073.54 (073.543.2) Kontrakt om udlejning af 11 tdr. land af matr. nr.
27a til gårdejer Olaf Poulsen fer 6C0 kr. årlig. — Godkendes.

79* (J. nr« 073 .51 (073 .5 1 3 .2 ) Kontrakt om udlejning af areal af matr. nr. 7by "bag
Kocksvej til cle blå pigespejdere for 1 kr. årlig. - Godkendes.

80. (J. nr= 073 .5 1 (073 .5 13 .2 ) H. Dahl Madsen tilbyder at leje et areal af haven
til Jernbanegade 33 til opførelse af et udstillingsskab for 1.000 kr« om året
- Dst vedtoges at modtage tilbudet.

81 . (J. nr 0 778.5 32. 1(-4) A ndr agende fr;
statslån til opf øre Ise af et parcel!
-1
0ve rgang,
CLe beh andl ing vedtoges
- U_
d. O

82.

/-

Larsen om
3Op markjorderne. — Sagens

Vi) Ud skri_L C ai vurder:
« nr 0 oll.l

nr. 120 0 — 0',3nn;émbrud sgad en . Købmai
mi ~l øriterr etnrng>
net JO O rt830 i::r :

83. (J. nr

■ Inde til
073 »5 11, 1 '

ex

jilbudt en erstatning på

n--eor 0
1•11 3"■
j
^1

444 si for ialt 3 -.000 kr, - Sagens overgang til 2. behandling ved
toges ,

o'A
O
I6 (
V'.

Q ,4d*431
O
) L u IragandG x ra i "Eevi"!

s oex uemmigt,

o c* h u s tr u , dor dielz'

.t 65 ■

Av,
C
;_Jl

- 8 85-' (j. nr, 713 »029.4 ) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling af
kommuneskat
menighedsbidrag
bødetillæg

201,75
7,53
50,00

259,28
- Indstillingen vedtoges.

860 (j. nr« 073*51 (073*513'2) Andragende fra forpagter Georg Christoffersen om
nedsættelse af forpagtningsafgiften. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,
at der ikke ændres i kontrakten, men at lejen for indeværende år nedsættes
med 5*000 kr.- Udvalgets indstilling vedtoges.

87* (J* nr. 855«3) Andragende fra Frederikssund motorklub om tilladelse til træ
ning på et af kommunens arealer. - Overlades til sportsudvalgets afgørelse.

88 , (j. nr. 073 *51 (073*5H»2) Forespørgsel fra stålværksarbejder
om han kan købe et areal af matr. nr. 5a Udesundby (St. Marienlyst). - Da det
ikke er i overensstemmelse med den foreliggende udstykningsplan, ønsker man
ikke at sælge.

89* (J. nr. 073*51 (073«51I*2) Andragende fra arkitekt

om at måtte købe

et areal ved Frederiksværkvej til opførelse af butik og beboelse. - Kan ikke
imødekommes.

90. (J. nr. 073*51 (073*511*2) Andragende fra snedker 0. Borring om tilladelse til
at sælge matr. nr. 14aø for 5*750 kr. - Det godkendes, at grunden sælges for

5.000 kr,
91 , (j. nr, 778 .5 ) Andragende fra slagtermester

om tilladelse til at

nedlægge en 2 værelses lejlighed i ejendommen østergade 26. - Kasse- og regn
skabsudvalget bemyndiges til at afgøre sagen.

92, (c. nr. 778*532.1 (-4) Andragende fra kartoffelhandler

om statslån

til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 7bx* - Kan ikke anbefales, da der
ikke er vej, kloalt eller ledninger.

93* (F* nr* 778*511) Andragende fra isenkræmmer

om godkendelse af en lagerbyg

ning på matr* nr. 17., - Godkendes, idet man samtidig godkender den fremlagte
bebyggelsesplan. — Det er dog en forudsætning, at der ved tinglysning sikres
naboens godkendelse af, at der indsættes vinduer mod skellet.

Mødet hævet.

- 9 -

Byrådsmødet den 16. august 1954«

» nr c 8 2 4 »dj Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

.

nr c CY3 »526 «5)

Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter«

9o . (J. nr. 842 .ll) Regnskab for 1953/54 for ambulancerne. - Til efterretning.

97« (J- nr. 842 .11o073 .526) Meddelelse om andel i underskudet på centralsygehuset
m.v., ialt 74o515 kr. - Til efterretning.

98 . (j. nr. 784) Indstilling fra brandkommissionen om, at der træffes aftale med
Hyliinge-Lyndhy kommune om gensidig vederlagsfri assistance ved større brande,
- Indstillingen vedtoges.

99 o (<!» nr. 778.532) Regnskab og revisionsberetning fra boligselskabet Rosenvænget.
- Godkendes.

100. ; [J, nr. 811.113) Trafikudvalget meddeler, at

andragende om udvi”

delse af sin bilrute er afslået. -- Til efterretning«

101. (j. nr. 811.113) Andragende fra

om tilladelse til at udvide ruten

Frederikssund-Eulnus med 2 km til den nye sogneskole i Gerlev, - Anbefales.

102. (J. nr, 811,113) Andragende fra

_

om tilladelse til overtagelse

af fragtruten Frederikssund-København. ~ Anbefales, idet man fremtidig ønsker
oplysning om på hvilke betingelser ruton er overdraget.

nr. 811.113) Trafikudvalget meddeler, at der er givet tilladelse til, at
ruten HoskilcLe-Frederikssund-Hillerød overgår til D.S.B. - Til efterretning.

lp/!, g7, nr« 073 «537) Andragende fra Borup teglværk om tilladelse til at køre med
en overvægtig lastvogn. - Intet at bemærke på sædvanlige betingelser.

105« {2. nr« 871,915 *3) Valg af købstædernes medlem til amtsungdomsnævnet. Fru Weetergaari valgtes.

106;. gik nr, 836.86.075«15) Meddelelse om at arbmd. Flodin Larsen er valgt til for«
mand for Leskæflifelsesudvalget« - Til efterretning.

lin » n-;= n r « 754 «21) f-krivelse fra politimesteren om at parkeringsbestemmelserne i
■jernbanegade fremtidig vil blive krævet overholdt. - Til efterretning.

IC -

108. (j. nr. 852 ) Max Medens enke meddeler, at hun vil lade "busten af J. F. Willumsen udføre i bronze. - Modtaget med tak.

109* (J. nr. 772.077*l) Forslag til mælkevedtægt og normalregulativ vedrørende mælke
kontrol. - Forslaget tiltrædes.

110. (J. nr. 772.077*l) Indenrigsministeriet tilbagesender forslag til ny sundheds
vedtægt i godkendt stand. - Til efterretning.

111. (j. nr. 777*6) Indstilling om at anvende det sydvestlige hjørne af matr. nr.
27a på Kalvøen til ny losseplads. - Indstillingen vedtoges.

112. (j. nr. 778.5) Andragende fra kranfører

om tilladelse til nedlæggel

se af en lejlighed, Byvej 46 . - Kan ikke bevilges.

113. (J. nr. 851.122) Indenrigsministeriets godkendelse af overenskomst om skolefor
bund med Snostrup kommune. - Til efterretning.

114- (J* nr. 073.51 (073.511*l) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at kommunen
erhverver ejendommen matr. nr. 220, Kocksvej 8 for en pris af 28.000 kr« - Sa
gens overgang til 2. behandling vedtoges.

115* (J. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra viktualiehandler

om statslån

til opførelse af etageejendom på matr. nr. 15a markjorderne.- Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges, idet pågældende anmodes om at fremsende en rentabilitetsberegning.

116. (j. nr. 812.5 (811.113) Borgmesteren meddelte, at D.S.B. ved en forhandling i
dag har meddelt, at det fra efteråret vil genoptage togkørselen Frederikssund
- Ballerup under forudsætning af, at D.S.B. kan bevare koncessionen på rutebil
kørselen. - Til efterretning.

117. (J. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra tømrermester

om statslån til

opførelse af et parcelhus på matr. nr. 254"bq by grundene. - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.

Mø de t hæve t .

Byrådsmødet den 30. august 1954*

Jørgen Christiansen fraværende på grund af bortrejse.

113. (J. nr. 851.111) Undervisningsministeriet fremsender de til skoleinspektørembe
det indkomne 44 ansøgninger;

11
Skolekommissionen indstiller eenstemmigt i alfabetisk orden følgendes
Overlærer F 1 . D. Bertelsen, Frederikssund.
Overlærer E. ITørager-Nielsen, Gladsaxe .
Lærer Vilh. M. Petersen, Gentofte.
Skoleinspektør Aage Rasmussen, Fjerritslev.
Viceskoleinspektør H. IT. Priess Sørensen, Viborg.
- Skolekommissionens indstilling vedtoges.

119 c (J» nr, 073‘51 (073.511»l) 2. behandling af indstilling om, at kommunen erhver
ver ejendommen matr., nr. 220, Kocksvej 8 for 28.000 kr. Ben kontante del af
købesummen, ca. 16.000 kr. afholdes af fonden vedrørende ungdomsarbejdet. Bet vedtoges eenstemmigt at erhverve ejendommen på de anførte betingelser.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13« september 1954•

Borgmesteren fraværende på grund af ferie.

120. (j. nr. 842 .ll.O8 ) Amtskommunens pensionsvedtægt til udtalelse. - Intet at
erindre.

121. (j. nr. 811.113) Andragende fra B.S.B. om koncession på omnibusrute Holbæk-Frederikssund-Helsingør. - Anbefales.

122. (j. nr. 761 ) Andragende fra Bi-lidt o m .tilladelse til en ugentlig aften med mu
sik og dans i vintersæsonen. - Bevilges mod afgift på 50 kr.

123. (-J. nr. 078 .5 1 ) Andragende fra, turistforeningen om ekstra tilskud. - Udsættes
til der foreligger regnskab og arbejdsplan.

lPy, « (i. nr, 8ll.Hl) Sag vedrørende anlæg af cyklestier ved Omkørselsvejen. - Efter
anmodning fra vejudvalget udsættes sagen.

127. (J. nr. 778.511) Skrivelse fra frk.

om eventuel adgang fra Torvet

til det tidligere hotel "Dannebrog” < - ZZyplanudvalget kan ikke anbefale. kan ikke imødekommes.

126. (j. nr.

j 73

,51 (778.511) ./indragende fra E. ITilausen om godkendelse af udseende

og placering af en e-arage på matr, nr, 4® markjorderne. - Godkendes.

127. (J- nr, 073 »51 (778.511/ Andragende fra

om godkendelse af udse

ende og placering af et eenfamiliehus i 2 etager på matr. nr. 14 ah markjorderne.
- Oversendes til kasse- og regnskabsudvalget til forhandling med andrageren.

12 128. (j. nr. 7i3 .Hl) Andragende om approbation på udstykning af matr. nr. I4m

2

markjorderne. Stadsingeniøren udtaler, at parcellerne bør være mindst 800 m .

2

- Andragendet kan ikke anbefales, da grundene bliver under 700 m .

129 c (J» nr. 778»532.1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra tømrermester
om statslån i et parcelhus på matr. nr. 254Lq. - Anbefales, idet man ved
tager at påtage sig garantien.

130. (-T. nr. 778.532.1 (-4 ) 2. behandling af forhåndsansøgning fra viktualiehandom statslån i en ejendom med 6 lejligheder og 2 butikker på
matr, nr. 15a markjorderne. -

Anbefalet, idet man vedtager at påta

ge sig garantien,
131. (j. nr. 778.5) Andragende fra fru Carla Pedersen om tilladelse til at omdanne
en lejlighed i ejendommen Jernbanegade 30 til forretning.

Bevilges.

132. (J. nr. 84.073*526) Socialregnskaberne for 1953/54* - Godkendes*

133« (J. nr. 778.2) Andragende fra Poul Jørgensen om godkendelse af at han overta
ger Jørgen Rasmussens mælkerute. - Bevilges.

134* (J. nr, 777*81) Landsretssagfører P. A. Jensen forespørger om vaskeriejer
Christensen,under forudsætning af at han erhverver ejendommen matr. nr, 4abygrundene, kan indrette vaskeri i ejendommen (Byplanloven). - Intet at ind
vende .

135- (J. nr. 824.112 - (08) Indstilling f ra udvalget for de kommunale "værker om an
sættelse af yderligere en elektriker på elværket i pensionsberettiget stilling.
- Indstillingen vedtoges,

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 11. oktober 1954*

136. (j. nr. 073»51 (778»51l) Andragende om godkendelse og placering af den bygning
fabrikant Helbo Hansen agter at opføre på matr. nr, 14ab markjorderne. - God
kendt med 7 stemmer, mod 4 ved cirkulation.

137* (J« nr. 713.13) Meddelelse om anvisning af rest på motorafgift 24«4-21 kr. Til efterretning.

138, (j. nr. 811.113) Køreplan for omnibusruten Ballerup-Frederikssund. - Godkendes,

139* (J» nr. 778,532.1 (-4) Meddelelse om bevilling af statslån til ''Rosenvænget II"
- Til efterretning.

140- (J . nr. 842.172; Talg af medlem til mødrehjælpsinstitutionen- Helsingør "byråd
foreslår genvalg af fru Johanne Hansen. - Tiltrædes.

141 ■ (J» nr. 371- (073 .5) Meddelelse fra ini ti ativrådet om at "byrådets garant ika■

pital, 5*000 kr. er tilbagebetalt. - Til efterretning.

142. (j. nr. 078.5 1 ) Andragende fra turi syforeningen om ekstra tilskud. - Bevilges

300 kr.
143 * (j* nr. 754*2) Frugt— og grønthandlerne henstiller, at gadehandel forbydes.
Politimesteren finder ikke anledning til at forbyde handelen. - Kasse- og regnskahsudvalgc-1 bemyndiges til at forhandle med politimesteren om eventuel for
bud mod handel, hvor færdselen kan generes.

.

144* (J. nr. 851.915 *3) Talg af medlemmer til ungdomsnævn. Lærerrådet har valgt
Poul Jensen, D. A. F. har valgt Carl Johansen. - Byrådet valgte fru Westergaard
og Jørgen Christiansen og endvidere efter indstilling følgendes
Tømrer Sv. Larsen
Slagteriarbejder Rudolf Petersen
Fru Erlandsen
Lærer Lolck Hi el s er.
Lærer Birger Jensen
Arbejdsmand Bent Jørgensen.

.

145* (J* nr. 777*7) Landvæsenskommissionens kendelse vedrørende kloakering af Fær
geve j skvarteret m.v. - Til efterretning.

I46. (j. nr. 777*862) Andragende om godkendelse af en udstykningsplan vedrørende
matr. nr. 16c Udesundby ved Strandvejen tilhørende

å /S

F.I.G.M.A. - Byplanud

valget indstiller, at man anbefaler, at strandfrednings-byggelinien bortfalder
eller lempes. Let indstilles endvidere, at. man meddeler andrageren, at planens
vejføring må suppleres med vejforbindelser med nord og østf og at adgangen, markvejen over matr. nr. 16b - udvides til mindst 10 tn. Ler må endvidere udar
bejdes kloakprojekt. Der er ikke i øjeblikket mulighed for at forsyne arealet
med vand, gas eller el, og ordning af dette må i det væsentlige påregnes ud
ført for grundsælgerens (-køberens) regning. - Udvalgets indstilling vedtoges.

147* (J* nr. 073.54 (7V8 .511) Anmodning om godkendelse af udseende og placering af
det hus. Chr. Rosenbede vil opføre på, matr. nr. 14aø markjorderne. - Godkendes.

148. (j. nr. 073*542.6) Indstilling om mindre ændringer af servitutter på "Lundebjerg
gaards" arealer. — Godkendes,

149* (J* nr. 08 (082.3 ) Indstilling om ansættelse af Egon Jacobsen som elektriker på
elværket i lønklasse X fra 1/11 .'-954* —

Udvalgets indstilling vedtoges.

- 14 150. (j. nr. 073 -541) Kasse- og regnskahsudvalget indstiller, at der foretages en
ændring af rådhusets 1 . etage, hl. a. således at byrådssalen flyttes ind i
den nordre fløj, og stadsingeniøren overtager den gamle byrådssal. Det ind
stilles, at der kun anvendes oa. 50.000 kr. til formålet, hvilket formentlig
medfører, at der ikke kan anskaffes nyt inventar. — Udvalgets indstilling
vedtages.

151. (J. nr. 85i . H l
spektør

(851*11.082.3) Undervisningsministeriet meddeler, at viceinViborg fra 1. november 1954 er udnævnt til

skoleinspektør i Frederikssund. - Til efterretning.

152. (J. nr. 8l3.12.073.5H-l) Spørgsmål vedrørende eventuel erhvervelse af fiske
handler

bygning på havnen. - Sagens overgang til 2. behandling ved

toges .

153. (J. nr. 087*4l) Vejudvalget forelægger overenskomst med D. A. F. - Godkendes.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8 . november 1954*

Retoft fraværende på grund af sygdom.

154* (J* nr. 824«5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

155* (J* nr. 073 .526 ) Indenrigsministeriet tilbagesender uden bemærkninger kommu
nens regnskab for 1952/53* - Til efterretning.

156 . (j. nr. 754.2) Fornyet behandling af sagen vedrørende gadehandel. - Kasse- og
regnskabsudvalget indstiller, at det efter forhandling med politimesteren er
vedtaget at forbyde handel i Jernbanegade og i Østergade fra Jernbanegade til
Torvet. - Oversendes til færdselsudvalget.

157* (J- nr. 073.51 (778.511) Sk rivelse fra%rundejere på Slåenbakken med protest
mod byggeriet på matr. nr. 14 ab markjorderne og forbehold om erstatning. Da sagen tidligere er afgjort, må protesten afvises.

158 . (j. nr. 777.7) Indstilling om udførelse af kloakering af Færgevejskvarteret,
således at afsnit 1 og 2 , nemlig den inderste og yderste del udføres straks.
Udgiften anslås til oa. 102 .5 00 kr. - Indstillingen tiltrådtes.

159. (J. nr. 713.111) Landinspektør Oltmanns vej- og kloakprojekt vedrørende areal
nord for Omkørselsvejen. — Kloakudvalget foreslår godkendelse med de af stads
ingeniøren foreslåede ændringer. - Godkendes.

- 15 160. (.1 . nr. 713 *1 1 1 ) Fornyet andragende om approbation på udstykning af matr. nr.
14® markjorderne. - Kan fortsat ikke anbefales.

161. (j. nr. 824.112.6) Indstilling om køb cg installation af ny transformer på
kathen for havnens regning. - Indstillingen vedtoges.

162. (J. nr. 85I.]62 (-4 ) Sag vedrørende eventuel tilskud til ny statsskole i Hil
lerød. - Skoleudvalget og skolekommissionen indstiller, at man tiltræder, at
der'optages et lån på 700*000 kr., og at man til forrentning og afdrag på det
te lån betaler ca. 400 kr. årlig for hver elev, der her fra kommunen søger
statsskolens gymnasium. Med hensyn til en fælles mellemskoleordning for hele
amtet indstilles det, at man erklærer sig indforstået med_ at medvirke hertil,
men at der må forhandles nærmere om betingelserne. - Indstillingen vedtoges.

163. (J. nr. 8l3.12.073.526) Havnens regnskab for 1953/54* - Godkendes.

164. (J. nr. 073.526) Kommunens regnskab for 1953/54* - Godkendes. - Udgifisoverskridel
ser. på ialt 120.940,84 efterbevilges.

'

165 . (J. nr. 8l3.12.073*511*l) Havneudvalget indstiller, at havnen erhverver fiske
handler Mathiesens bygning på havnen for 18.000 kr. og at der for havnens reg
ning indrettes et transformatorrum i den ene ende af bygningen. - Udvalgets ind
stilling vedtoges.

166. (j. nr. 852.ll.O8 ) Biblioteksudvalget indstiller, at bibliotekar fru Gerda
Kristensen fast ansættes. Da hun ikke ønsker at blive inddraget under pensions
vedtægten, foreslås det, at hun fritages herfor mod at hun afgiver en skriftlig
erklæring om, at hun er indforstået med, at hun ikke senere kan blive pensions
berettiget. - Udvalgets indstilling vedtoges, idet man dog må forlange at hun
optages i pensionsordningen.

167* (J. nr. 073*51 (073*511:2) Sag vedrørende eventuel afhændelse af ejendommen :
matr. nr. 8y, Strandvej 40 . - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges..

I680 (j. nr. 778*5; Andragende fra forretningsfører Jens Trunderup om tilladelse til
inddragelse af lejligheder:, Tårnvej 3 * - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller
at man ikke for tiden giver tilladelse. Sagen kan genoptages, når 1 ejligheden
bliver ledig. - Udvalgets indstilling vedtoges.

I69. (J. nr. 778 .5 ) Fornyet andragende fra Kaj Hansen om tilladelse til inddragelse,'
af lejlighed, Byvej 40. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelse
gives. - Udvalgets indstilling vedtoges.

170. (J* nr. 848.431 ) Andragende fra K. 17..,
- Bevilges eenstemm.igt.

ikke er fyldt 65 år om aldersrente.

- 16 171« (<T. nr. 848.431 ) Andragende fra Jf.ET., der ikke er fyldt 65 år om aldersrente.
- Bevilges eenstemmigt.

172. (j. nr. 073.51 (778.511) Sag om placering af garage på ejendommen matr. nr.
14az på Slåenbakken. - Stadsingeniøren anbefaler på betingelse af, at udkør
selen over Slåenbakkealle's græsdækkede rabatter udføres med kørebanefliser.
- Godkendes på de anførte betingelser.

173 - (J. nr. 778.532 (778.532.1 (-4 ) Skrivelse fra boligministeriet om ændring af
planen over vaskerianlæg i Rosenvænget B, således at der indrettes 2 tradi
tionelle vaskerianlæg. - Godkendes.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13« december 1954*

174. (j. nr. 855 *3«073.545) Overnatningsstatistik for vandrehjemmet. - Til efter
retning.

175. (J. nr. 851.127) Undervisningsministeriet,

meddeler skoleinspektør Priess

Sørensen eksamensret for 3 år. - Til efterretning.

176 . (J. nr. 073.541) Meddelelse om materialebevilling til ombygning af rådhuset
for så vidt angår den nordlige fløj. - Til efterretning.

177« (<!• nr. 713.113.026.4) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at promillerne
vedrørende ejendomsskyld og grundskyld fastsættes uforandret til 5 og 3?75
og fradragsbeløbet til 21.000 kr. + 2.000 kr. for hver lejlighed udover een.
- Udvalgets indstilling vedtoges.

178. (J. nr. 855.3) Indstilling fra sportsudvalget om indsendelse af ansøgning om
tilskud fra beskæftigelsesfonden til fortsættelse af arbejdet ved anlæg af
stadion. - Udgiften er anslået til 123*000 kr. - Udvalgets indstilling vedto
ges.

179* (J* nr. 073.51) Indstilling fra ungdomsnævnet om indretning af ungdomslokaler
i ejendommen Kccksvej 8. - Udgiften er anslået til 5*000 kr. - Indstillingen
vedtoges, idet der dog samtidig søges om tilskud til Inventar.

l80. (j. nr. 777.83) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om overtagelse og
vedligeholdelse af fællesorganisationens anlæg ved Prederiksborggade. - Det
vedtoges indtil videre at overtage vedligeholdelsen.

- 17
181. (j. nr. 777’7) Udkast til foreløbig kendelse vedrørende kloakering af nogle
arealer nc-rd for Omkørselsvejen, - Intet at erindre, idet man dog forudsæt
ter, at man ikke binder sig til at lade kloakarbejdet udføre.
102. (j. nr, 713,027,15) Valg af ligningskommission. Den borgerlige gruppe ind
stiller i
Købmand V. Rieneck

Suppl. Prokurist H. C. Christensen

Manufakturhandler H. Dahl Madsen

"

Tømmerhandler Hans Lange

Gårdejer Carl Petersen

"

Forpagter Knud Petersen

Murermester C. Indreasen

"

Arkitekt K, A. Sørensen

Den socialdemokratiske gruppe indstiller
Jernbanekontorist V. Knudsen

Suppl. Bestyrerinde frk. Grethe Larsen

Formand Carl Johansen

"

Snedkersvend Engelbr. Petersen

Støberiarbejder Peter Jacobsen

"

Arbejdsmand Flodin Larsen

- De nævnte valgtes,
163* (J. nr. 851.915-3) Valg af medlem til skolekommissionen i stedet for pastor
Lerfeldt, der er fraflyttet byen. - Redaktør Th. Jørgensen valgtes.
184. (J. nr, 073*51 (073-513*2) Andragende fra A/S Frederikssund betonvarefabrik
om tilladelse til opførelse af bygning på matr, nr, 3Ok markjorderne. - God
kendes .
185* (J* nr. 073.51 (778*51l) Andragende fra lærer P. Kuhnel om godkendelse af ud
seende og placering af en ejendom på Slåenbakken matr, nr. 14-ae. - Godkendes,
idet man dog ønsker dot rykket tilbage i flugt med huset på matr. nr. 14-bb.
185. (j. nr, 811.122.3) Ansøgning til ledig droskebevilling. Politimesteren vil fo
retrække Olaf Larsen« - Det vedtoges at meddele politimesteren, at man ønsker
bevillingen givet til Valdemar Jensen.
187• (J» nr. 754.2) Andragende fra J. A. Svendsen om tilladelse til salg af pølser
fra vogn ved Park Bio. - Intet at erindre,
188. (j, nr« 073*514.l) 811.111) Indstilling om erhvervelse af aroal af matr. nr.
7ap, 535 eC for 1.675 kr, til anlæg af Kocksvejs forlængelse, - Sagens over
gang til 2, behandling vedtoges,
18°, (j, nr, 073,51 (073.511*2) Sag vedrørende eventuel afhændelse af ejendommen
matr. nr, 8y markjorderne, arbejdsmand Laurits Jørgensen tilbyder 32.000 kr.,
5,000 ler. kan betales kontant og 13*000 kr. afdrages i løbet af 15 år, rente
6 <f0 p.a. - Det vedtoges at afhænde ejendommen på de anførte betingelser,
170, (j, rir, 778,5) Andragende fra konditor S. «Tartved om tilladelse til at omdanne
sin lejlighed i Jernbanegade 42 til butik. - Bevilges.

- 18 191. (J. nr. 848.431) Andragende fra IT. I-!,., der ikke er fyldt 65 år om aldersrente. Bevilges eenstemmigt,

192. (J. nr. 35l) Udnævnelse af maleren J. F. Willumsen til æresborger i Frederiks
sund. - Man vedtog eenstemmigt at udnævne Willumsen til æresborger.

193. (J. nr. 03 (082.8) Andragende fra frøken Agnes Jensen om afsked fra sin stilling
som kommuneassistent fra 1/4 1955- ~ Bevilges.

194. (J. nr. 08 (082.3) Ansættes af ny kommuneassistent i frk. Jensens stilling. Det vedtoges, at ansætte frk. M. Skov—Nielsen p.t. Allinge-Sandvig fra 1.
marts 1955 «

195. (J. nr. 811.111) Vejudvalget indstiller, at endelig overfladebehandling af
C-ennembrudsgaden udsættes til sommeren, og man nøjes med en emiltionsbehandling af svingene . - Udgiften hertil bliver ca. 1.500 ler. - Udvalgets indstil
ling vedtoges.

196 . (j. nr. 811.112) Vejudvalgets formand redegjorde for sagen vedrørende ombyg
ning af Græsebroen. - Til efterretning.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 10. januar 1955*

197« (J* nr. 84.072,8) Opgørelse over mellemkommunal refusion for 1953/54* Der skal
indbetales ialt 49*518 kr. - Til efterretning,

198. (j. nr. 778.31*075*5) Udvalget for de kommunale værker’ indstiller, at man gen
nem en landvæsenskommission søger Engbæk vandværks område fastlagt. - Udvalgets
indstilling vedtoges.

199* (J* nr. 777 *862) 777*81) Forslag til deklarationer vedrørende byggelinier ved
Frederiksbcrgvej og G-ræsevej. - Vedtoges.

200, (J. nr. 713) Indstilling fra ligningskommissionen og kasse- og regnskabsudvajget om at indtægter på 1.500 kr, og derunder fritages for kommuneskat. - Indr
stillingen vedtoges.

201, (j. nr. 842,11.073»52l) Forslag til ændring af sygehusets takstregulativ. Forslaget vedtoges.

202, (J, nr, 85i.ll) Skolekommissionen indstiller, at der oprettes 2 nye lærerembe
der. - Indstillingen vedtoges.

- 19 203. (J. nr. 073-537) Andragende fra vognmand G. Henriksen, Hedehusene om tilla
delse til kørsel med overvægtig lastautomohil - -- Bevilges på sædvanlige betingelser.

204. (j» nr. 778.532.1 (-4 ) Sag vedrørende "vinterbyggeri" på "Rosenvænget". ~
Det vedtoges at påtage sig den fornødne yderligere garanti.

205 . (J. nr. 778.532) Valg af bestyrelsesmedlemmer til "Rosenvænget'’, - Kriminal
betjent Nørgaard og tandlæge H. Tii. Petersen valgtes.

206. (<J. nr. 778.532) Yalg af bestyrelsesmedlem til "Frederikssund Boligselskab"
(Bøgebakken). - Tømrersvend Sv. Larsen valgtes.

207• (J . nr. 824 .112 .63 ) Udvalget f or de kommunale værker indstiller, at man ga
ranterer for et lån på 11.000 k r ., som snedkermestrene brdr. Habersaat agter
at optage i Frederikssund sparekasse til dækning af udgifter ved overgang til
vekselstrøm. - Det vedtoges at påtage sig garantien.

208. (J. nr. 073.511*1

(8ll.Hl) 2. behandling af indstilling om erhvervelse af

areal af matr. nr. 7ap, 535 m

2

for 1.675 kr. til anlæg af Kocksvejs forlæn

gelse. - Indstillingen vedtoges.

209 «
■ (J. nr. 073.51 (778 .BH) Fornyet behandling af andragende fra lærer
om godkendelse af beboelseshus på matr. nr. 14al på Slåenbakken« - Sagen ud
sattes til besigtigelse på stedet.

210. (j. nr. 073.51 (778.511) Andragende fra landsretssagfører E. Åmmendrup om god
kendelse af garage på matr. nr. 14as på Slåenbakken. - Godkendes.

211» (J. nr. 778.511) Andragende fra Frederikssund sygekasse om tilladelse til om
bygning af ejendommen matr. nr. 14 bygrundene. Byplanudvalget indstiller, at
tilladelsen gives på betingelse af, at der ved en eventuel fremtidig ekspro
priation af ejendommen til sanering eller gadeudvidelse ikke kan opnas erstat
ning for den Stigning i ejendomsskyldværdien,

som bliver en følge af den om

handlede ombygning. - Udvalgets indstilling vedtoges.

212.. (J . nr* 713.111) Andragende fra landinspektør Ho11and-Mø11or om. udstykning
af matr. nr. 14m. - Efter at sagen nu er omarbejdet, kan andragendet anbefa
les .

Hø'dot hævet.

20 Byrådsmødet den 14« februar 1955*

213 o (J* nr, 824*5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

214 * (J. nr. 073.526,27.075*7) Meddelelse om tilskud til udligningsfonden for
1955/56, ialt 308c711 kr. - Til efterretning.

215. (J. nr. 073-526) Kommunens regnskab for 1953/54 til decision. - Ingen revi
sionsbemærkning. - Decisionen afgaves.

216. (J. nr. 778.532 .l(-4) Meddelelse om godkendelse af vinterbyggeriet på "Rosen
vænget" # Murermester

l/3 af udgiften.-Til efterretning.

217* (J. nr. 811.113) Andragende fra vognmand

Jægerspris

om tilla

delse til omnibusrute Kulhus-København. - Da strækningen Kronprins Frederiks
Bro - København er en lukket rute, der kræver forudbestilling af rejsehjemmel
kan andragendet anbefales.

218. (j. nr. 778.532) Andragende om godkendelse af garager ved Nørreparken. - God
kendes .

219. (J. nr. 071.5) Indstilling om nye vejnavne:
Fra Lundevej til Omkørselsvejen: Lundebjergvej.
Fra Omkørselsvejen mod nord: Islebjergvej.
Vejere nord for Omkørselsvejen: Rolf Krakesvej og Kong Skjoldsvej.
Vejen fra Færgevej til Langes tømmerplads: Solbakken.
- Indstillingen vedtoges.

220. (j. nr. 754*2) Andragende fra "Ora-Eenzin" om tilladelse til anbringelse af
benzintank på matr. nr. 259 j Roskildevej 21. - Vejudvalget indstiller, at til
ladelse .gives på vilkår:
at overkørslerne til Roskildevej udføres af kommunens vejvæsen på selskabets
regning.
at man forbeholder sig at forlange overkørslen nærmest Lindealle flyttet til
denne vej, når den projekterede udvidelse af Roskildevej finder sted, samt
at tilbagsflytningen af portalpiller, autoværn og reklameskilt m.v. med tilhø
rende el-installation ved Roskildevejs udvidelse må ske for selskabets regning.
Udvalgets indstilling vedtoges.
221. (J, nr. 811.111.8) Indstilling om forlægning af stien på "Tuborggaarden" til
Færgevej samt om afgivelse af areal til udvidelse af Færgevej. - Sagen udsættes

222. '^713*111/ Fornyet behandling af andragende om godkendelse af vejanlæg nord for
Omkørselsvejen. - Vejudvalget indstiller de ændrede planer godkendt på betingel
se af at arbejdet sker under kommunens tilsyn, og at der forud fremsendes finan
cieringsplan. - Udvalgets indstilling vedtoges.

21
22.3.* (j. nr« 777«6 (073 -521} Indstilling om efterbevilling af udgifter vedrørende
losseplads, 8-800 kr. i anledning af flytningen« - Beløbet efterbevilges.

224- (J, nr, 073-51 (778.511) Fornyet behandling af sag vedrørende placering af
parcelhus på matr. nr« 14ae Slåenbakken. - Det vedtoges med 6 stemmer mod 5
(den borgerlige gruppe

Barfoed) at forlange huset flyttet 2 m tilbage.

225. (J. nr. 778 .3 il.22 ) Landvæsenskommissionens kendelse vedrørende tjærefabrikens
forurening af grundvandet, hvorefter fabriken skal foretage og betale de på
budte sikringsforanstaltninger. - Til efterretning.

226. (J. nr. O87 .4 I) Ny overenskomst med H.K., hvorefter lønnen til komtnuneassi
stenter ændres til 3*000 kr. stigende hvert 3* år med 450 kr. til 3*900 kr.
og elevlønningerne ændres til en procentsats af lønnen til kontorassistenter.
- Godkendes.

227. (J. nr. 85i.ll) Fornyet behandling af indstilling om oprettelse af nye lærer
embeder, hvorefter det ene nye embede bliver et viceinspektørembede. - Ind
stillingen vedtoges.

228. (i. nr. 8l3.12.073.52l) Havnens overslag for 1955/56* - Vedtoges.

229. (J. nr. 073«52l) Kommunens overslag for 1955/56. - Overgang til 2. behandling
vedtoges.

230. (j. nr. 073.51 (073.511.2) Indstilling om afhændelse af parcellen matr. nr.
4ay ved Markleddet til bådebygger Erik Petersen. Parcellen er tidligere solgt
til murermester Jacobsen, men hanc'slen er ikke blevet effektueret. Betingelserne
uforandret. - Indstillingen vedtoges.

231« (J. nr. 7--3.13) Andragende fra 17i N. om fritagelse for hundeafgift. - Kan ikke
bevilges.

232. (j. nr. 778.511) Andragende f ra malermester Poul Hansen om tilladelse til ud
videlse af værkstedet på. ejendommen matr, nr. Am , Frederiksværkvej . - Tilla
des under forudsætning af, at naboen intet har at indvende.

233« (J. nr, 778.5) Andragende fra lærer

Ventevej 1, om tilladelse til

at inddrage et værelse fra en 3 værelses lejlighed på 1« sal under sin egen
3 værelses lejlighed i stueetagen. — Bevilges under forudsætning af, at "boliganvisningsudvalget tiltræder,

234. (J. nr. 770.532,1 (-4) Landsretssagfører Overbeck meddeler, at konsortiet, der
tidligere har fået anbefaling på andragende om statslån til opførelse af 10
-rækkehuse ved Markloddet ønsker andragendet opretholdt uanset ændringerne i

22
"betingelserne for ydelse af statslån. - Man vedtog at vedstå sin garanti.

235* (J* nr, 074) Berigtigelse af folketingsvalglister for 1955/56* - Ingen klager.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14« marts 1955*

236. (J. nr. 713.112) Meddelelse om andel i grundstigningsskyld,, II.36O kr. - Til
efterretning.

237* (J* nr. 851.362) Borger- og håndværkerforeningen meddeler, at man giver af
kald på den til opførelse af en ny teknisk skole skænkede grund i Tværstræde- Til efterretning.

238. (J. nr. 784) Indstilling om, at aftalen med Hyllinge-Lyndby sogneråd om gen
sidig slukningshjælp kun kommer til at omfatte 2 landkommuner fra hver side,
nemlig Hyllinge-Lyndby og Sæby-Gershøj kommuner samt Skibby og Ferslev-Vellerup kommuner. - Godkendes.

239* (J. nr. 754*2) Fornyet behandling af sag vedrørende gadehandel. Færdselsud
valget indstiller, at gadehandel forbydes i Jernbanegade og i Østergade fra
Jernbanegade til Torvet under forudsætning af, at der også i Østergade opstil
les parkeringsskilte. - Udvalgets indstilling vedtoges.

240. (J. nr. 811.111.8) Fornyet behandling af indstilling om forlæ/fgning af stien
fra "Tuborggaarden" til Færgevej samt om afgivelse af areal til udvidelse af
Færgevej. - Udvalgets indstilling vedtoges.
’

"
241. (J* nr. 8ll.Hl) Vejudvalget indstiller, at et tilbud fra H. Ewaldsen, Holte,
vedrørende udførelse af cyklestier og fortov på Omkørselsvejen for 135*000 kr.
antages. - Udvalgets indstilling vedtoges^

242. (j. nr. 777*8l) Byplanudvalget indstiller, at man antager arkitekt
til at færdiggøre byplanen. Honoraret andrager ca. 8.000 kr.

-

Udsættes.

243. (J. nr. 08) Andragende fra stadsingeniør og brandinspektør

om afsked

fra 1 5 . april 1955 * - Bevilges, idet borgmesteren takkede stadsingeniøren for
godt udført arbejde.

244. (j. nr. 073*521) Cirkulære fra indenrigsministeriet vedrørende skatteudskriv
ning til anlægsarbejder. - Til efterretning.

23 245 ” (<T» nr. 073 «52l) 2. behandling af overslaget for 1955/56*
Kasse-- og regnskabsudvalget indstiller, at der optages et beløb på 12,000 k r .
til dækning af kommunens andel i udgifterne ved etablering af den nye bro
over Græse å med den tilsluttende vejforbindelse og 33 -000 k r . som kommunens
andel i udgifterne vedrørende "Gennembrudsgaden". 25.000 kr. indstilles til
lagt konto 24-18s "'.forudsete udgifter"? der herefter vil andrage ca. 50.000
kr. - Udvalgets indstilling vedtoges og budgettet i sin helhed vedtoges herefter.

246. (J. nr. 756) Andragende fra 34 34 om indfødsret. - Anbefales.

247” (J. nr. 08) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om, at
der har været på Nykøbing Sj. sindssygehospital fra omkring 1. juni 1954
afskediges fra 1. juli 1955 ? 4a spørgsmålet om hans helbredelse stadig er uaf
klaret. Det indstilles, at der ansættes en overassistent med kendskab til so
fra 1. april 1955 udnævnes til kom

cialvæsen og at overassistent

munebogholder i kommunens 3* lønklasse. Kommuneassistent fru

har

andraget om sygeorlov i ca. 6 måneder. - Udvalgets indstilling vedtoges.

248. (j. nr. 08) Kasse- og regnskabsudvalget meddeler, at man har forhandlet med in
geniørf oreningen om stadsingeniørens lønforhold og at indenrigsministeriet har
meddelt, at den af foreningen krævede løn ikke kan forventes godkendt. Udval
get indstiller derfor, at man meddeler ingeniørforeningen, at man vil fast
sætte lønnen til 7 «800 kr. stigende efter 3 år med 600 kr. til 8.400 kr., hvor
til kommer et honorar for hvervet som brandinspektør på 1.400 kr. + sædvanligt
tillæg, for tiden 9 0 hvilket vil andrage en samlet begyndelsesløn på
2 3 ”467 kr. og en slutløn på 24*820 kr., og at man, såfremt foreningen ikke kan
tiltræde dette, kan se sig nødsagit til at besætte stillingen med en teknikumud
dannet Ingeniør efter den nugældende løn. - Udvalgets indstilling vedtoges.

Kødet hævet.

