




Denne protokol som indeholder

288 nummererede sider autoriseres

herved som forhandlingsprotokol

for

Hjortshøj-Egå sogneråd

Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Johannes Grosen Chr. Pedersen

Emil Madsen V. Jørgensen P Horup Pedersen



Denne protokol som indeholder
288 nummererede sider autoriseres
herved som forhandlingsprotokol

for
Hjortshøj-Egå sogneråd

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Johannes Grosen
Chr. Pedersen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P Horup Pedersen



Onsdag D. 13. April 1921 holdt sognerådet møde

på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende

sager behandledes:

1 Fra politikontoret forelå meddelelse om at afgiften

for handel med stærke drikke var ansat således:

Købmand Schieldahl 60 kr. Fischer 60 kr. Hjorthøj brugsforening 60 kr.,

Nielsen, Skjæring 60 kr. og S. Nielsen Hesselballe 30 kr.

2 Fra Århus fattigvæsen var sendt meddelelse, om at Jens 

Jensen, der er erkendt forsørgelsesberettiget her i kommunen 

var indsat på Århus fattiggård. Det vedtoges at søge 

ham anbragt på Mariager arbejdsanstalt i 3 måneder.

3 Meddelelse forelå fra Søby og Dronninglund herredskontor

at Hans Michael Jensen som skulde afsone alimentations-

bidrag var rejst til Hjortshøj Egå kommune. Da det oplyses at

han nu boede i Vorre bestemtes påny at forlange afsoning af

bidraget.

4 Musiker Laursen kone i Skjæring mødte ved sogneråds-

mødet for at klage over at spildevandet fra flere

ejendomme løb i vejgrøften og forpestede luften. Det

overlodes den vejdelegerede Bertelsen at undersøge og

muligvis ordne sagen.

5
Til skolekommissionsmedlemmer valgtes Edv. Thomsen, Byngs-

minde, Jens Rasmussen Hjortshøj, Anders Bomholt, Egå.

og af sognerådsmedlemmer valgtes Jakob Kr. Kristensen.

6 Som repræsentant for Hjortshøj vandværk sognerådet

i bestyrelsen for Hjortshøj vandværk valgets Emil

Madsen, Hjortshøj.

7 Det vedtoges at yde Karen Andersen en ekstra hjælp

af 45 kr. til reparation af hendes hus.

8Fra lærer Jensen Hjortshøj forelå andragende om maling

og tapetsering i hans dagligstue og soveværelse. Skolepatron

Jakob Kristensen skulde tage syn over det.

9 Efter anmodning fra lærer Himmelstrup vedtoges det

at anskaffe nogle historiske billeder, og det vedtoges

at bevillige 50 kr. til hver af de 4 hovedskoler.

10 Da sognefogden i Egå havde erklæret udpantning 

forgæves hos Laurs J. Jørgensen Skjæring vedtoges det at

betale at betale for hans uægte barn.

11 Til medlem af værgerådet i stedet for Niels

Lassen valgtes sognerådsmedlem Anders Bertelsen. 



Onsdag D. 13. April 1921 holdt sognerådet møde
på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende
sager behandledes:

1
Fra politikontoret forelå meddelelse om at afgiften
for handel med stærke drikke var ansat således:
Købmand Schieldahl 60 kr. Fischer 60 kr. Hjorthøj brugsforening 60 kr.,
Nielsen, Skjæring 60 kr. og S. Nielsen Hesselballe 30 kr.

2
Fra Århus fattigvæsen var sendt meddelelse, om at Jens
Jensen, der er erkendt forsørgelsesberettiget her i kommunen
var indsat på Århus fattiggård.

Det vedtoges at søge
ham anbragt på Mariager arbejdsanstalt i 3 måneder.

3
Meddelelse forelå fra Søby og Dronninglund herredskontor
at Hans Michael Jensen som skulde afsone alimentations-
bidrag var rejst til Hjortshøj Egå kommune. Da det oplyses at
han nu boede i Vorre bestemtes påny at forlange afsoning af
bidraget.

4 Musiker Laursen kone i Skjæring mødte ved sogneråds-
mødet for at klage over at spildevandet fra flere
ejendomme løb i vejgrøften og forpestede luften. Det
overlodes den vejdelegerede Bertelsen at undersøge og
muligvis ordne sagen.

5
Til skolekommissionsmedlemmer valgtes Edv. Thomsen, Byngs-
minde, Jens Rasmussen Hjortshøj, Anders Bomholt, Egå.
og af sognerådsmedlemmer valgtes Jakob Kr. Kristensen.

6
Som repræsentant for Hjortshøj vandværk sognerådet
i bestyrelsen for Hjortshøj vandværk valgets Emil
Madsen, Hjortshøj.

7
Det vedtoges at yde Karen Andersen en ekstra hjælp
af 45 kr. til reparation af hendes hus.

8
Fra lærer Jensen Hjortshøj forelå andragende om maling
og tapetsering i hans dagligstue og soveværelse. Skolepatron
Jakob Kristensen skulde tage syn over det.9

Efter anmodning fra lærer Himmelstrup vedtoges det
at anskaffe nogle historiske billeder, og det vedtoges
at bevillige 50 kr. til hver af de 4 hovedskoler.

10
Da sognefogden i Egå havde erklæret udpantning
forgæves hos Laurs J. Jørgensen Skjæring vedtoges det at
betale at betale for hans uægte barn.

11 Til medlem af værgerådet i stedet for Niels
Lassen valgtes sognerådsmedlem Anders Bertelsen.



12Da det har vist sig at det ryger i Køkken-

et i Skjæring skole vedtoges det at anskaffe

en røghætte til skorstenen.

13 Det vedtoges til kommunens arkiv at anskaffe

et stort skab som opstilles i sognerådets mødesal 

Snedkermester Frederiksen, Skjæring lovede at levere

det til højest 250 kr.

14 Det vedtoges at lade læreren i Skjæring anskaffe

trækgardiner til skolestuen.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen

Chr. Pedersen  J Chr. Christensen Johannes Grosen

A. Berthelsen L. Schmidt Emil Madsen

V. Jørgensen

Mandag D. 25 April holdt sognerådet møde på fattig-

gården hvor følgende sager behandledes:

1 Fra Karen Rasmussen, Skjæring forelå skatteklage over

ansat kommuneskat. Vedkommende mødte og påstod at hun

ingen indtægt havde haft. Det vedtoges at nedsætte skatten

fra 15 kr. til 3 kr.

2Til voldgiftmænd for jagtrettens afløsning i Randers amt gen-

valgtes proprietær Helms og forpagter Schmidt Skjæringmunkegaard.

3 Til Brandstrup skoles børnebogsamling bevilliges efter an-

dragende fra læreren 25 kr. årlig.

4 Til fredningsnævnet for Randers amt valgtes lærer Jensen 

Hjortshøj.

5 Fra Randers amt var sendt et cirkulære om understøttelse

til børn af enker til erklæring. Der fandtes ikke anledning

til bemærkninger.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen V. Jørgensen

Emil Madsen Johannes Grosen J Chr. Christensen A. Berthelsen

L. Schmidt



12
Da det har vist sig at det ryger i Køkken-
et i Skjæring skole vedtoges det at anskaffe
en røghætte til skorstenen.

13
Det vedtoges til kommunens arkiv at anskaffe
et stort skab som opstilles i sognerådets mødesal
Snedkermester Frederiksen, Skjæring lovede at levere
det til højest 250 kr.

14Det vedtoges at lade læreren i Skjæring anskaffe
trækgardiner til skolestuen.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

Chr. Pedersen
J Chr. Christensen

Johannes Grosen
A. Berthelsen

L. Schmidt
Emil Madsen

V. Jørgensen

Mandag D. 25 April holdt sognerådet møde på fattig-
gården hvor følgende sager behandledes:

1
Fra Karen Rasmussen, Skjæring forelå skatteklage over
ansat kommuneskat. Vedkommende mødte og påstod at hun
ingen indtægt havde haft. Det vedtoges at nedsætte skatten
fra 15 kr. til 3 kr.

2
Til voldgiftmænd for jagtrettens afløsning i Randers amt gen-
valgtes proprietær Helms og forpagter Schmidt Skjæringmunkegaard.

3
Til Brandstrup skoles børnebogsamling bevilliges efter an-
dragende fra læreren 25 kr. årlig.

4
Til fredningsnævnet for Randers amt valgtes lærer Jensen
Hjortshøj.

5 Fra Randers amt var sendt et cirkulære om understøttelse
til børn af enker til erklæring. Der fandtes ikke anledning
til bemærkninger.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen

Johannes Grosen
J Chr. Christensen

A. Berthelsen
L. Schmidt



Onsdag d. 11. Maj 1921 holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården. Alle medlemmer var mødt. Følgende sager

behandledes.

1 Andragende forelå fra hans Brun, Krankbølle om erstatning for 

afgivet jord ved regulering af sortmosebakken. Efter vejinspek-

tørens opmåling var der fra Hans Brunn taget 150 al og erstatningen 

fastsættes til 3000 kr. pr. td. L. og i alt for ulempe og jord 75 kr. 

2 Erhvervsskatten pålignes.
3 Tillægsligning over tilflyttede foretoges.
4 Kristijan Køhler mødte og forlangte understøttelsen til tøj 

det vedtoges at bevilge 150 kr. til indkøb og forlanger 

refusion fra Hårlev Framlev Kommune. 

5Fra Rougsø m. fl. Herreders skatteråd var sendt en klage 

til erklæring fra proprietær Secher. Sognerådet tør ikke 

udtale sig om rigtigheden af det indsendte regnskab.

6 Der forelå tilladelse fra Randers amt til at arbejds-

mand Juul Jensen i 3 måneder anbragtes på Mari-

ager arbejdsanstalt.

7
Forsømmelseslisterne dikteredes til protokollen.

8 Fra Hjortshøj og omegns landarbejderforening var

til hjælpekassen sendt anmodning om understøttelse.

Hjælpeklassens bestyrelse henviste til at sognerådet 

lod slå sten i Skjæring hede.

Det vedtoges at indbyde landarbejderforeningens besty-

relse og hjælpeklassens formand til at møde sommeren 

med sognerådet Fredag d. 13. kl. 6.

9 Da der fra beboer i Skjæring og en forelå klage

Over at kloakforholdene i Skjæring ikke var i 

orden og der mentes at det nærmest var van-

det fra dræningsmester Klints der forårsagede 

dette ubehageligheder vedtoges det at meddele Klints 

at hans spildevand ikke måtte løbe i vejgrøft-

ten.

10 Fra enke Ane Kirstine Hansen i Hesselballe fore-

lå andragende om hjælp efter enkeloven. Det 

vedtoges at yde denne og forlange refusion fra Agri-

Egens kommune.

11 Fra læreren i Hjorthøj forelå meddelelse om at 

tovene i gymnastikhuset var forsvundet.

Det vedtoges at lade skolepatronen undersøge 

sagen.  



Onsdag d. 11. Maj 1921 holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården. Alle medlemmer var mødt. Følgende sager
behandledes.

1
Andragende forelå fra hans Brun, Krankbølle om erstatning for
afgivet jord ved regulering af sortmosebakken. Efter vejinspek-
tørens opmåling var der fra Hans Brunn taget 150 al og erstatningen
fastsættes til 3000 kr. pr. td. L. og i alt for ulempe og jord 75 kr.

2 Erhvervsskatten pålignes.
3 Tillægsligning over tilflyttede foretoges.
4

Kristijan Køhler mødte og forlangte understøttelsen til tøj
det vedtoges at bevilge 150 kr. til indkøb og forlanger
refusion fra Hårlev Framlev Kommune.

5
Fra Rougsø m. fl. Herreders skatteråd var sendt en klage
til erklæring fra proprietær Secher. Sognerådet tør ikke
udtale sig om rigtigheden af det indsendte regnskab.

6
Der forelå tilladelse fra Randers amt til at arbejds-
mand Juul Jensen i 3 måneder anbragtes på Mari-
ager arbejdsanstalt.

7
Forsømmelseslisterne dikteredes til protokollen.

8
Fra Hjortshøj og omegns landarbejderforening var
til hjælpekassen sendt anmodning om understøttelse.
Hjælpeklassens bestyrelse henviste til at sognerådet
lod slå sten i Skjæring hede.
Det vedtoges at indbyde landarbejderforeningens besty-
relse og hjælpeklassens formand til at møde sommeren
med sognerådet Fredag d. 13. kl. 6.

9
Da der fra beboer i Skjæring og en forelå klage
Over at kloakforholdene i Skjæring ikke var i
orden og der mentes at det nærmest var van-
det fra dræningsmester Klints der forårsagede
dette ubehageligheder vedtoges det at meddele Klints
at hans spildevand ikke måtte løbe i vejgrøft-
ten.

10
Fra enke Ane Kirstine Hansen i Hesselballe fore-
lå andragende om hjælp efter enkeloven. Det
vedtoges at yde denne og forlange refusion fra Agri-
Egens kommune.

11
Fra læreren i Hjorthøj forelå meddelelse om at
tovene i gymnastikhuset var forsvundet.
Det vedtoges at lade skolepatronen undersøge
sagen.



12 Til at revider kommunens regnskab

genvalgtes proprietær Helms og gårdejer Villads 

P. Villadsen, Egå.

13
Mødet hævet

Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Ch. Christensen Chr. Pedersen Johannes Grosen

Emil Madsen V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag d. 13. Maj 1921 holdt sognerådet møde sam-

men med arbejdsfordelingens bestyrelse og hjæl-

pekassens formand og det vedtoges at oprette 

1 arbejdsanvisningskontor hos fattiggårds bestyrer 

A. Bertelsen og hos hjælpeklassens formand.

Desuden tillodes det hver af de arbejdsløse at 

tjene ca. 32 kr. om ugen ved harpning og sten-

slåning.

Det vedtoges at forsøge at sælge nogle sten fra

Heden til Randers amt for at skaffe mere arbejde

til de arbejdsløse. 

Ligeledes vedtoges at holde møde i Egå,

Skæring og Hjortshøj forsamlingshuse for om

muligt at få de der kan bruge arbejdsfolk

til at indgå på at beskæftige de ca. 10 ar-

bejdsløse efter hartkorn eller en lignende skala.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Johannes Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag d. 8. Juni holdt sognerådet måde på fattig-

gården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager 

behandles.

1 Fra Hans Bak Egå forelå klage over at han var an-

sat for højt bøde i Stats og Kommuneskat samt anmodning 

om at blive optaget på valglisten da begge dels var for

sent indkommen kunne dette ikke ændres. 



12Til at revider kommunens regnskab
genvalgtes proprietær Helms og gårdejer Villads
P. Villadsen, Egå.

13
Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Ch. Christensen

Chr. Pedersen
Johannes Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Onsdag d. 13. Maj 1921 holdt sognerådet møde sam-
men med arbejdsfordelingens bestyrelse og hjæl-
pekassens formand og det vedtoges at oprette
1 arbejdsanvisningskontor hos fattiggårds bestyrer
A. Bertelsen og hos hjælpeklassens formand.
Desuden tillodes det hver af de arbejdsløse at
tjene ca. 32 kr. om ugen ved harpning og sten-
slåning.
Det vedtoges at forsøge at sælge nogle sten fra
Heden til Randers amt for at skaffe mere arbejde
til de arbejdsløse.
Ligeledes vedtoges at holde møde i Egå,
Skæring og Hjortshøj forsamlingshuse for om
muligt at få de der kan bruge arbejdsfolk
til at indgå på at beskæftige de ca. 10 ar-
bejdsløse efter hartkorn eller en lignende skala.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

L. Schmidt
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
Johannes Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Onsdag d. 8. Juni holdt sognerådet måde på fattig-
gården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager
behandles.

1Fra Hans Bak Egå forelå klage over at han var an-
sat for højt bøde i Stats og Kommuneskat samt anmodning
om at blive optaget på valglisten da begge dels var for
sent indkommen kunne dette ikke ændres.



2 Fra Laurbjerg Lerbjerg kommune forelå meddelelse om at Søren 

Andersens Kristjansen var tilflyttet Kommunen og bevilget 65 kr. månelig 

mod lovmæssig refusion i ham erkendtes forsørgelsesberettiget her.
3 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var sendt regning over hospitals op-

hold for gdr. Kristen Kristensens børn efter ejendomsloven. Det vedtoges at 

tilbagesende regningen for at få at vide om ikke vedkommende vil-

de betale samt for at få oplysning om hvor mange dage opholdet på 

hospitalet varede.

4 Fra Agri Egens sogneråd forelå erkendelse af ane Kirstine Fuges 

forsørgelsesret der.

5 Fra Århus fattigudvalg var sendt forespørgsel om de udgift As-

trid Sørensen var indlagt på fattiggården og hun forlangtes 

erkendt forsørgelsesberettiget her. Hun erkendtes forsørgelsesberet-

tiget.

6Til maskinsynsmand for tiden fra 1 Juli 1921 til 30 juni 

1925 valgtes smed Mortensen, Skæring.

7 Fra Århus fattigvæsen var i anledning af Magnus Møller 

Madsens barns indlæggelse på Marselisborg hospital forespurgte 

om faderens forøgelsesret anerkendes. Det vedtoges at 

anerkende ham forsørgelsesberettiget her og betale for bar-

net ophold på hospitalet.

8Fra Randers amt var tilsendt en skrivelse angående 

Sigurd Andersen forøgelsesret. Det vedtoges at er-

kende ham forsørgelsesberettiget her i Kommunen. 

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt P. Henry Pedersen 

V. Jørgensen Emil Madsen Johannes Grosen

Chr. Pedersen J. Chr. Christensen A. Berthelsen

Onsdag D. 13. Juli holdt sognerådet måde på fattiggården. 
Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandles.

1
Der foretoges Valg af Tællingsmænd til kreatur og Arealbetaling 

d. 15. Juli d. Aa.

2 Forsømmelseslisterne noteredes til Protokollen.
3Fra Mørke Sogneråd forelå Forespørgsel om anerkendelse 

af arbejdsm. Anders Peder Nielsen, Mørke forsørgelsesret. 

Han anerkendtes forsørgelsesberettiget her. 

4Fra Randers amt forelaa skrivelse om salg af skærver 

til sognerådets erklæring. Det vedtoges at søge solgt nogle 

flere skærver og tilbyder at sælge dem til den Pris, Amtet til 



2
Fra Laurbjerg Lerbjerg kommune forelå meddelelse om at Søren
Andersens Kristjansen var tilflyttet Kommunen og bevilget 65 kr. månelig
mod lovmæssig refusion i ham erkendtes forsørgelsesberettiget her.

3Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var sendt regning over hospitals op-
hold for gdr. Kristen Kristensens børn efter ejendomsloven. Det vedtoges at
tilbagesende regningen for at få at vide om ikke vedkommende vil-
de betale samt for at få oplysning om hvor mange dage opholdet på
hospitalet varede.

4
Fra Agri Egens sogneråd forelå erkendelse af ane Kirstine Fuges
forsørgelsesret der.5
Fra Århus fattigudvalg var sendt forespørgsel om de udgift As-
trid Sørensen var indlagt på fattiggården og hun forlangtes
erkendt forsørgelsesberettiget her. Hun erkendtes forsørgelsesberet-
tiget.
6
Til maskinsynsmand for tiden fra 1 Juli 1921 til 30 juni
1925 valgtes smed Mortensen, Skæring.7
Fra Århus fattigvæsen var i anledning af Magnus Møller
Madsens barns indlæggelse på Marselisborg hospital forespurgte
om faderens forøgelsesret anerkendes. Det vedtoges at
anerkende ham forsørgelsesberettiget her og betale for bar-
net ophold på hospitalet.

8
Fra Randers amt var tilsendt en skrivelse angående
Sigurd Andersen forøgelsesret. Det vedtoges at er-
kende ham forsørgelsesberettiget her i Kommunen.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

P. Henry Pedersen
V. Jørgensen

Emil Madsen
Johannes Grosen

Chr. Pedersen
J. Chr. Christensen

A. Berthelsen

Onsdag D. 13. Juli holdt sognerådet måde på fattiggården.
Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandles.1

Der foretoges Valg af Tællingsmænd til kreatur og Arealbetaling
d. 15. Juli d. Aa.

2 Forsømmelseslisterne noteredes til Protokollen.

3
Fra Mørke Sogneråd forelå Forespørgsel om anerkendelse
af arbejdsm. Anders Peder Nielsen, Mørke forsørgelsesret.
Han anerkendtes forsørgelsesberettiget her.4
Fra Randers amt forelaa skrivelse om salg af skærver
til sognerådets erklæring. Det vedtoges at søge solgt nogle
flere skærver og tilbyder at sælge dem til den Pris, Amtet til



enhver Tid kunde fremskaffe Skærver for.
5 Fra Niels Mogensens Hesselballe forelaa anmodning 

om Fritagelse som Brandmandsvidne. I hans Sted 

valgtes Jens Jensen.

6 Til Ligsynsmand for Hjortshøj Sogn valgtyes J. P. Rasmussen 

Brandstrup og Anders th. Rasmussen Hesselballe.

7Sigurd Andersen erklæredes af Randers Amt forsørgelsesret.

berettiget i Hjortshøj-Egaa Kommune.

8 Det vedtoges at indhente Tilbud fra Rydning af 

Branddammen i Egaa og Hesselballe.

9 Det vedtoges indtil videre at give G. Christensen 

Hjortshøj et ekstra maandlig bidrag paa 10 kr.

10 For at ordne Kommunens Arkiv vedtoges at yde 

Lærer Møller 40 kr.

11 Det vedtoges at rette fornyet anfordring til 

Aarhus Ligsynsanstalt om hurtigt mulig at 

optage Dortea Paulsen.

12
Det vedtoges at yde Alderdomsunderstøttede

Niels Rasmussen Skæring

et ekstra maanelig 

bidrag paa 5 kr.

13 Fra Kalundborg Købstad Kommune forelaa 

Anmodning om at anerkende Anders  Anton

Andersen, født i Hesselballe forsørgelsesberettiget 

i Hjortshøj-Egaa Kommune. Der forlangtes 

underholdsbidrag til 2 Børn, som A. A. A. udtoges 

som Fader for. Det vedtoges at anerkende 

ham forsørgelsesberettiget.

14 Det vedtoges at give Valdemar Nielsen varer i stedet for 

Penge. 

15 Til Brandfoged i Krankbølle valgtes i stedet for A. Hastrup 

Søren Rasmussen. Til Brandsynsvidne i Stedet for C. Helgen og 

L. Sørensen valgtes Niels Paulsen og L Sørensen Hans 

Brun, Kankbølle.

16 For to som ikke har betalt Statsskat vedtoges 

det at idømme dem en Bøde paa 20 kr. hver, 

som eventuelt forlanges afsendt.  

Mødet hævet.
V. Jørgensen Villads J. Villadsen L. Schmidt

A. Berthelsen Chr. Pedersen Johannes Grosen

Emil Madsen P. Horup PedersenJ. Chr. Christensen



enhver Tid kunde fremskaffe Skærver for.

5Fra Niels Mogensens Hesselballe forelaa anmodning
om Fritagelse som Brandmandsvidne. I hans Sted
valgtes Jens Jensen.

6
Til Ligsynsmand for Hjortshøj Sogn valgtyes J. P. Rasmussen
Brandstrup og Anders th. Rasmussen Hesselballe.

7
Sigurd Andersen erklæredes af Randers Amt forsørgelsesret.
berettiget i Hjortshøj-Egaa Kommune.

8
Det vedtoges at indhente Tilbud fra Rydning af
Branddammen i Egaa og Hesselballe.9
Det vedtoges indtil videre at give G. Christensen
Hjortshøj et ekstra maandlig bidrag paa 10 kr.

10
For at ordne Kommunens Arkiv vedtoges at yde
Lærer Møller 40 kr.

11
Det vedtoges at rette fornyet anfordring til
Aarhus Ligsynsanstalt om hurtigt mulig at
optage Dortea Paulsen.
12

Det vedtoges at yde Alderdomsunderstøttede
Niels Rasmussen Skæring
et ekstra maanelig

bidrag paa 5 kr.13

Fra Kalundborg Købstad Kommune forelaa
Anmodning om at anerkende Anders  Anton
Andersen, født i Hesselballe forsørgelsesberettiget
i Hjortshøj-Egaa Kommune. Der forlangtes
underholdsbidrag til 2 Børn, som A. A. A. udtoges
som Fader for. Det vedtoges at anerkende
ham forsørgelsesberettiget.
14

Det vedtoges at give Valdemar Nielsen varer i stedet for
Penge.

15
Til Brandfoged i Krankbølle valgtes i stedet for A. Hastrup
Søren Rasmussen. Til Brandsynsvidne i Stedet for C. Helgen og
L. Sørensen valgtes Niels Paulsen og L Sørensen Hans
Brun, Kankbølle.
16
For to som ikke har betalt Statsskat vedtoges
det at idømme dem en Bøde paa 20 kr. hver,
som eventuelt forlanges afsendt.

Mødet hævet.

V. Jørgensen
Villads J. Villadsen

L. Schmidt
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
Johannes Grosen

Emil Madsen
P. Horup Pedersen

J. Chr. Christensen



Den 10 August holdt sognerådet måde på sit lokale 

på fattiggården. J. Kr. Christensen og Chr. Pedersen var fraværende

Følgende sager behandles:
1 Fra Randers amtsråd var sendt meddelelse om det kun 

kunde anvende ca. 60 mt. fra Kommunens Skærvelager.

2 Fra Anders Peter Nielsen, Mørke var sendt forespørgsel om

han her fra kunde få et tilskud til huslejen. Sognerådet men-

te at det ikke havde ret til at yde ham understøttelse 

når han boede i Mørke Kommune.

3 Fra gartner Johan Nielsen, Skæring var sendt en dræ-

ningsplan udført af hede selskabets konsulent for at få 

sognerådets anbefaling og garanti til det statslån til 

grundforbedring som han agtede at søge. Sognerådet 

vedtog at give andragendet om anbefaling og påtage 

sig den garanti loven fordrede. Johan Nielsen opgav 

at skyde 7500 kr. på ejendommen.

4 Fra Nødager sogneråd var sendt meddelelse om at murer 

P. Laursens enke på grund af manglende huslejlighed 

var anbragt på Nødager Kommunes fattiggård.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen V. Jørgensen

Emil Madsen Johannes Grosen A. BerthelsenL. Schmidt

Den 14. September holdt sognerådet måde på sit lokale 

på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende 

sager behandles:

1 Fra Fausing-Auning sogneråd var sendt forespørg-

sel om arbejdsmand Marius Hansen erkendtes forsørgelse 

berettiget her i kommunen. Da han har opholdt sig Kommunen i 

8 år vedtoges det at anerkende ham forsørgelsesberettiget her.

1 Fra Nationalforeningen forelå andragende om tilskud. 

Det vedtoges at yde 25 kr.

3 Fra P. Krause Kjær var sendt anmodning om fritagelse 

for hvervet som brandfoged. Det vedtoges i hans 

sted at foreslå valgt smed Antonsen Mortensen Skæring

og som brandsynsviden gårdejer P. Hjortshøj og 

vejmand Laurs Jørgensen.  



Den 10 August holdt sognerådet måde på sit lokale
på fattiggården. J. Kr. Christensen og Chr. Pedersen var fraværende
Følgende sager behandles:1

Fra Randers amtsråd var sendt meddelelse om det kun
kunde anvende ca. 60 mt. fra Kommunens Skærvelager.

2
Fra Anders Peter Nielsen, Mørke var sendt forespørgsel om
han her fra kunde få et tilskud til huslejen. Sognerådet men-
te at det ikke havde ret til at yde ham understøttelse
når han boede i Mørke Kommune.

3
Fra gartner Johan Nielsen, Skæring var sendt en dræ-
ningsplan udført af hede selskabets konsulent for at få
sognerådets anbefaling og garanti til det statslån til
grundforbedring som han agtede at søge.

Sognerådet
vedtog at give andragendet om anbefaling og påtage
sig den garanti loven fordrede. Johan Nielsen opgav
at skyde 7500 kr. på ejendommen.4

Fra Nødager sogneråd var sendt meddelelse om at murer
P. Laursens enke på grund af manglende huslejlighed
var anbragt på Nødager Kommunes fattiggård.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen

Johannes Grosen
A. Berthelsen

L. Schmidt

Den 14. September holdt sognerådet måde på sit lokale
på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende
sager behandles:

1
Fra Fausing-Auning sogneråd var sendt forespørg-
sel om arbejdsmand Marius Hansen erkendtes forsørgelse
berettiget her i kommunen.

Da han har opholdt sig Kommunen i
8 år vedtoges det at anerkende ham forsørgelsesberettiget her.

1
Fra Nationalforeningen forelå andragende om tilskud.
Det vedtoges at yde 25 kr.

3Fra P. Krause Kjær var sendt anmodning om fritagelse
for hvervet som brandfoged.

Det vedtoges i hans
sted at foreslå valgt smed Antonsen Mortensen Skæring
og som brandsynsviden gårdejer P. Hjortshøj og
vejmand Laurs Jørgensen.



4 Efter anmodning fra Rasmus P. Rasmusen, Skjæ-

ring der har et hus til leje af Anders Mølgård ved-

toges det at nedsætte et huslejenævn og til med-

lemmer af nævnet vægte sognerådet gårdejer An-

ders Bomholt, arbejdsmand Jens Moesmand og snedker 

mester Emil Henriksen og forpagter Carl Sørensen og som 

suppleanter gårdejer P. Holme og arbejdsmand Anton 

Madsen og forpagter A. Hastrup og portør Johannes 

Nielsen.

5 Fra Randers Amt var sendt meddelelse om at 

sognerådet kunde yde et tilskud til ligsynsmændene 

således at hver modtog 2 kr. pr. ligsyn og derefter gen-

valgtes skomager Niels Laursen Hesselballe og nyvalgtes 

smed P. Rasmussen Brandstrup.

6 Efter andragende fra lærerne i Egå og Skæring vedto-

ges det at betale ekstraopkrævningen for lampestederne 

i skolerne til elektricitets værket. 

7 Fra politimesteren i Silieborg var tilsendt anmod-

ning om at erkende Karsten Ejnar Jensen forsørgelses 

berettiget her. Da vedkommende er 21 år og ægte født i 

Egå vedtoges det at erkende ham forsørgelseberettiget.

8 Det vedtoges at yde fængselshjælpen et bedrag 

lig de forrige års.

9 Fra Randers amt forelå tilsagn om at ville yde 

½ af omkostningerne ved Dorthe Marie Poulsens ophold 

på sindssygeanstalten.

10 Fra beboere i skæring var sendt anmodning om 

at få kørselshastigheden for biler nedsat til 15 km 

for mit gennem skæring by. Andragendes an befaledes.

11 Efter afholdt lægetilsyn vedtoges det at søge 

Matin Jensen 17 årige datter anbragt på Brej-

ning abnormanstalt, og søge amtet om tilskud 

til opholdet.

12 Det vedtoges at yde 2 unge mennesker i alde-

ren fra 15 til 18 år af fattige forældre et til-

skud af 100 kr. til betaling af undervisning på 

Egå efterskole. Andragende kan indgives til sog-

nerådet inden 1 okt.

Mødet hævet
A. Berthelsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johannes Grosen

Emil Madsen V. Jørgensen P. Henry Pedersen



4
Efter anmodning fra Rasmus P. Rasmusen, Skjæ-
ring der har et hus til leje af Anders Mølgård ved-
toges det at nedsætte et huslejenævn og til med-
lemmer af nævnet vægte sognerådet gårdejer An-
ders Bomholt, arbejdsmand Jens Moesmand og snedker
mester Emil Henriksen og forpagter Carl Sørensen og som
suppleanter gårdejer P. Holme og arbejdsmand Anton
Madsen og forpagter A. Hastrup og portør Johannes
Nielsen.
5
Fra Randers Amt var sendt meddelelse om at
sognerådet kunde yde et tilskud til ligsynsmændene
således at hver modtog 2 kr. pr. ligsyn og derefter gen-
valgtes skomager Niels Laursen Hesselballe og nyvalgtes
smed P. Rasmussen Brandstrup.
6
Efter andragende fra lærerne i Egå og Skæring vedto-
ges det at betale ekstraopkrævningen for lampestederne
i skolerne til elektricitets værket.

7
Fra politimesteren i Silieborg var tilsendt anmod-
ning om at erkende Karsten Ejnar Jensen forsørgelses
berettiget her.

Da vedkommende er 21 år og ægte født i
Egå vedtoges det at erkende ham forsørgelseberettiget.8
Det vedtoges at yde fængselshjælpen et bedrag
lig de forrige års.

9
Fra Randers amt forelå tilsagn om at ville yde
½ af omkostningerne ved Dorthe Marie Poulsens ophold
på sindssygeanstalten.
10
Fra beboere i skæring var sendt anmodning om
at få kørselshastigheden for biler nedsat til 15 km
for mit gennem skæring by. Andragendes an befaledes.
11

Efter afholdt lægetilsyn vedtoges det at søge
Matin Jensen 17 årige datter anbragt på Brej-
ning abnormanstalt, og søge amtet om tilskud
til opholdet.
12
Det vedtoges at yde 2 unge mennesker i alde-
ren fra 15 til 18 år af fattige forældre et til-
skud af 100 kr. til betaling af undervisning på
Egå efterskole. Andragende kan indgives til sog-
nerådet inden 1 okt.

Mødet hævet

A. Berthelsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johannes Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Henry Pedersen



Den 27. September holdt sognerådet ekstraordinær møde 

hvor følgende sager behandles: Alle medlemmer med undtagelse 

af Schmidt og J. Kr. Kristensen var mødte:

1 Snekastningslisterne gjordes færdige og underskrives. 
2 Fra Brejning abnormanstalt var sendt meddelelse om 

at Martin Jensens datter optoges når der var plads.

3 Fra politimesteren i Hads herred var sendt anmodning 

om at betale 66 kr. for Laurs J. Jørgensens uægte barn.

Det vedtoges at betale uden at forlange afsoning.

4 Undervisningsplanerne for kommunens skoler var tilbage-

sendt fra provsten med bemærkninger. Da forman-

den for skolekommissionen var bortrejst vedtoges det at fore-

spørge pastor Nergård i Skjødstrup om han kunde betragtes 

som skolekommissionsformand.

5 Et bidrag til kommunens bogsamlinger som var sendt til 

sognerådet i alt 37 kr. vedtoges det at fordele med 9 kr. 25 

til hver af kommunens 4 bogsamlinger.

6 Fra Kjøbenhavns magistrat var tilsendt anmodning om 

at få indført en fødsels i Hjorthøj Kirkebog. Moderen 

var en lærerinde Anne Else Larsen der 10 måneders dagen 

for barnets fødsel tjente på Hjortshøjlund. Det vedtoges 

at forespørge på Hjorthøjlund om det forholdt sig rigtigt.

7 En regning for automobilkørsel var sendt fra Glumsoe

Bavelse sogneråd for Anton Andersen. Det vedtoges at sende 

regningen tilbage da vedkommende ikke kendtes.

8 Fra Århus alderdomsudvalg var sendt meddelelse om 

at der var tilstået de understøttede 16 til Kokes i og 

30 kr. for gifte og 20 kr. for ugifte for måned.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Henry Pedersen V. Jørgensen

Emil Madsen Johs.  Grosen Chr. Pedersen A. Berthelsen

Den 12. Oktober holdt sognerådet måde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandles. Alle var mødte.

1 Fra Randers amt var sendt til sognerådets erklæring 

andragendet om formindsket fart for automobiler gen-

nem Skjæring by. Politimesteren anbefaledes 20 km i timen, 

hvilket sognerådet bifaldt.

2 Det vedtoges at tildele Marius Nielsens datter den 

ene af de bevilgede fripladser i Egå efterskole og 

søge at få den anden besat fra Hjortshøj sogn. 



Den 27. September holdt sognerådet ekstraordinær møde
hvor følgende sager behandles: Alle medlemmer med undtagelse
af Schmidt og J. Kr. Kristensen var mødte:1 Snekastningslisterne gjordes færdige og underskrives.

2
Fra Brejning abnormanstalt var sendt meddelelse om
at Martin Jensens datter optoges når der var plads.3
Fra politimesteren i Hads herred var sendt anmodning
om at betale 66 kr. for Laurs J. Jørgensens uægte barn.
Det vedtoges at betale uden at forlange afsoning.

4
Undervisningsplanerne for kommunens skoler var tilbage-
sendt fra provsten med bemærkninger. Da forman-
den for skolekommissionen var bortrejst vedtoges det at fore-
spørge pastor Nergård i Skjødstrup om han kunde betragtes
som skolekommissionsformand.
5

Et bidrag til kommunens bogsamlinger som var sendt til
sognerådet i alt 37 kr. vedtoges det at fordele med 9 kr. 25
til hver af kommunens 4 bogsamlinger.
6
Fra Kjøbenhavns magistrat var tilsendt anmodning om
at få indført en fødsels i Hjorthøj Kirkebog. Moderen
var en lærerinde Anne Else Larsen der 10 måneders dagen
for barnets fødsel tjente på Hjortshøjlund. Det vedtoges
at forespørge på Hjorthøjlund om det forholdt sig rigtigt.

7
En regning for automobilkørsel var sendt fra Glumsoe
Bavelse sogneråd for Anton Andersen. Det vedtoges at sende
regningen tilbage da vedkommende ikke kendtes.8
Fra Århus alderdomsudvalg var sendt meddelelse om
at der var tilstået de understøttede 16 til Kokes i og
30 kr. for gifte og 20 kr. for ugifte for måned.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Henry Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen

Johs.  Grosen
Chr. Pedersen

A. Berthelsen

Den 12. Oktober holdt sognerådet måde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandles. Alle var mødte.

1
Fra Randers amt var sendt til sognerådets erklæring
andragendet om formindsket fart for automobiler gen-
nem Skjæring by. Politimesteren anbefaledes 20 km i timen,
hvilket sognerådet bifaldt.

2
Det vedtoges at tildele Marius Nielsens datter den
ene af de bevilgede fripladser i Egå efterskole og
søge at få den anden besat fra Hjortshøj sogn.



3 Fra amtet var sendt anmodning om at fastsætte 

forholdet mellem skatter på fast ejendom og skat på 

indtægt. Det vedtoges at fastsætte de følgende 3 år 

med det nuværende forhold med 3/5 på fast ejendom 

og resten på indtægt.

4
Det vedtoges at yde 10 kr. i bidrag til Himmelbjerggåren.

5 Det vedtoges at yde 25 kr. til hjemmet for vandføre.
6 Det vedtoges at forespørge amtet om det kunde
tillades at tage Kirkebetjentens løn samt veder-

lag til menighedsrådet for deres rejer i anledningen 

af præstevalg direkte af kommunekassen.

7 Lærerne var mødte for at fastslå hvor meget

brænde hver især skulde bruge til skolerne her 

i kommunen og man enedes om at yde 40 hgk. 

fordeles til Skjæring og Hjortshøj hovedskoler og 30 

til hver af de andre 5 skoler.

8 Det vedtoges at afholde licitation over kørsel 

af sten til kommunens veje til næste ordinære 

møde kl og holde begynde mødet kl. 10.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen  P. Henry Pedersen

V. Jørgensen Emil Madsen Johs. Grosen

Chr. Christensen A. Berthelsen L. Schmidt

Onsdag D. 9. november 1921 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødt. Følgen-

de sager behandledes:

1 Fra lærer Jensens hustru forelå andragende om at blive fri for 

at have tilsyn med plejebørn. I hendes sted valgtes fru 

Sørensen Georgsminde.

2Dalstrøm Nielsens hustru mødte ved sognerådets møde og for-

langte yderligere tilskud, da de intet tjente. Det vedtoges at yde dem 

en understøttelse af 100 kr. månedlig samt 6 liter kul og 2 potter 

skummet mælk af 1 pot sød mælk daglig.

3 Fra Jens Jenssen Skjæring var sendt meddelelse om at hans  

hverv som snefoged var endt. Det vedtoges i hans sted at 

vælge gårdejer Johannes Grosen, Skjæring.

4 I stedet for Niels Mogensen Hesselballe valgtes Aksel Søren-

sen til snefoged i Hesselballe.

5 I stedet for Laurs Sørensen Hesselballe valgtyes gdr. 

Rasmus Espersen Kankbølle mark. 



3 Fra amtet var sendt anmodning om at fastsætte
forholdet mellem skatter på fast ejendom og skat på
indtægt. Det vedtoges at fastsætte de følgende 3 år
med det nuværende forhold med 3/5 på fast ejendom
og resten på indtægt.

4
Det vedtoges at yde 10 kr. i bidrag til Himmelbjerggåren.

5 Det vedtoges at yde 25 kr. til hjemmet for vandføre.

6 Det vedtoges at forespørge amtet om det kunde
tillades at tage Kirkebetjentens løn samt veder-
lag til menighedsrådet for deres rejer i anledningen
af præstevalg direkte af kommunekassen.

7 Lærerne var mødte for at fastslå hvor meget
brænde hver især skulde bruge til skolerne her
i kommunen og man enedes om at yde 40 hgk.
fordeles til Skjæring og Hjortshøj hovedskoler og 30
til hver af de andre 5 skoler.

8
Det vedtoges at afholde licitation over kørsel
af sten til kommunens veje til næste ordinære
møde kl og holde begynde mødet kl. 10.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
 P. Henry Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen

Johs. Grosen
Chr. Christensen

A. Berthelsen
L. Schmidt

Onsdag D. 9. november 1921 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødt. Følgen-
de sager behandledes:

1 Fra lærer Jensens hustru forelå andragende om at blive fri for
at have tilsyn med plejebørn. I hendes sted valgtes fru
Sørensen Georgsminde.

2 Dalstrøm Nielsens hustru mødte ved sognerådets møde og for-
langte yderligere tilskud, da de intet tjente. Det vedtoges at yde dem
en understøttelse af 100 kr. månedlig samt 6 liter kul og 2 potter
skummet mælk af 1 pot sød mælk daglig.

3 Fra Jens Jenssen Skjæring var sendt meddelelse om at hans
hverv som snefoged var endt. Det vedtoges i hans sted at
vælge gårdejer Johannes Grosen, Skjæring.

4
I stedet for Niels Mogensen Hesselballe valgtes Aksel Søren-
sen til snefoged i Hesselballe.

5
I stedet for Laurs Sørensen Hesselballe valgtyes gdr.
Rasmus Espersen Kankbølle mark.



Nr. Leverandørens navn. Leveringssted Antal favnesten
grus

Pris pr. favn
Sten grus

Samlet Pris
1 P. Linå Hesselballe ved S. Sommer3 2 45 30

2 P. Linå N. Laursen 2½ 2 40 30

3 P. Linå Brandstrup ved N. Kristensen3 2 40 30
4 Jakob Jakobsen Skjødstrup - Solbakken 1  Ral

Kørsel
40

5 P. Linå Gl. Møllevej 2 sten1½ 40
kørsel
20

6 P. Linå Skolen 1½ 40
Kørsel
20

7 J. Jensen Skjæring P. Linå Tvervejen ved N. Johans32
Kørsel
25

Kørsel
15

8 J. Jensen SammeElstedvejen ved Egåvejen21 Kørsel
30

Kørsel

15
9 Jakob Jakobsen Egåvejen ved P. Eriksen 3 f kRal

Kørsel
27

10Jakob Jakobsen Kankbøllevej ved Mølle1 --
Kørsel

33

11 P. Linå fra broen til S. Juul3 -2 40
Kørsel
17

12 P. Linå Skovvej ved L. Sørensen ?2-2 40 25

13 Jakob Jakobsen Vejen ved Hjortshøj st 1 -1
Kørsel
24

Kørsel

15

14 P. Linå, Hansens Søren ½P. LinåHesselballevej ved præstemark3 -2 40
Kørsel
18

15 Jakob JakobsenSkovvejen ved H. Bruun2 Ral
Kørsel

13

16 P. Linå Mellem P Svenningsen og N. 
Brandst 1

grus 15

17 Jakob Jakobsen Skæring ved S. Graver 1 f hRal
Kørsel
20

18 Jakob Jakobsen P. Chr. Vindberg
Hedevej

7 --
Kørsel

18

19 Samme P. Kjær 2-
Kørsel
18

20 Jakob Jakobsen Møllevej ved Appell 3 --
Kørsel
20

21 Anten Andersen Poulis vej 1
Kørsel
20

22 Niels Sejr Lystrup møllevej Langgård
sten
5 

Leveret slået
100

23 Jakob Jakobsen tømrer Jensen3 - 
Ral Kørsel

30

24 Samme Petra Ho 3 - -
Kørsel
30

25 Samme Egå mosevej M. Hjortshøjmark 3Skarver Kørsel
35

26 Samme R. Johansens matr3
kørsel
34

27 Samme Egå fra dammen til stien74
Kørsel
24 20

28 Samme Hjortshøj Egå vej vedS. V. Villaedsen6 Sten3 Kørsel
30 20

29 Samme ved Albete5 Ral 
Kørsel
33

30



Nr. Leverandørens navn. Leveringssted Antal favne
sten

grus

Pris pr. favn
Sten

grus

Samlet Pris

1 P. Linå Hesselballe ved S. Sommer
3 2

45
30

2 P. Linå N. Laursen 2½ 2 40 30

3 P. Linå Brandstrup ved N. Kristensen 3 2 40 30

4 Jakob Jakobsen Skjødstrup - Solbakken 1  Ral Kørsel
40

5 P. Linå Gl. Møllevej 2 sten 1½ 40
kørsel
20

6 P. Linå Skolen 1 ½ 40 Kørsel
20

7 J. Jensen Skjæring
P. Linå

Tvervejen ved N. Johans 3 2
Kørsel

25
Kørsel
15

8 J. Jensen
Samme

Elstedvejen ved Egåvejen 2 1 Kørsel
30

Kørsel
15

9 Jakob Jakobsen Egåvejen ved P. Eriksen 3 f k Ral
Kørsel
27

10 Jakob Jakobsen Kankbøllevej ved Mølle 1 -
-

Kørsel
33

11 P. Linå fra broen til S. Juul 3 - 2 40 Kørsel
17

12 P. Linå Skovvej ved L. Sørensen ? 2- 2 40 25

13 Jakob Jakobsen Vejen ved Hjortshøj st 1 - 1 Kørsel
24

Kørsel
15

14
P. Linå, Hansens

 Søren ½
P. Linå

Hesselballevej ved præstemark 3 - 2 40
Kørsel
18

15 Jakob Jakobsen Skovvejen ved H. Bruun 2 Ral Kørsel
13

16
P. Linå Mellem P Svenningsen og N.

Brandst

1

grus

15

17
Jakob Jakobsen

Skæring ved S. Graver
1 f h

Ral
Kørsel
20

18 Jakob Jakobsen P. Chr. Vindberg
Hedevej

7 - - Kørsel
18

19 Samme P. Kjær 2 -
Kørsel
18

20
Jakob Jakobsen Møllevej ved Appell 3 - -

Kørsel
20

21 Anten Andersen Poulis vej 1
Kørsel

20
22 Niels Sejr Lystrup møllevej Langgård

sten
5

Leveret slået
100

23 Jakob Jakobsen tømrer Jensen 3 - Ral Kørsel
30

24
Samme Petra Ho 3 -

-

Kørsel
30

25 Samme Egå mosevej M. Hjortshøj
mark

3 Skarver Kørsel
35

26
Samme R. Johansens matr 3

kørsel
34

27 Samme Egå fra dammen til stien 7 4
Kørsel
24 20

28 Samme Hjortshøj Egå vej ved
S. V. Villaedsen

6 Sten 3 Kørsel
30 20

29 Samme ved Albete 5 Ral
Kørsel

33
30



Ved ovenstående licitation over kørsel og slåning af sten 

til kommunens veje blev følgende konditioner for levering 

bekendtgjort for de bydende

1
Stenene må af leverandøren 

opsættes
¼ formes mål på de af 

den vejdelegerede betegnede steder, og de slåede sten 

må ikke være over 1 ¼ tom i gennemsnit og harpet grus 

ikke over 1 ½ ” i gennemsnit i stenene skal bestå af gro-

snit 

med
højest ¼ flint iblandet.

1 2 Ingen må begynde leveringen uden i forvejen at 

have henvendt sig enten til den vejdelegerede eller vejmand. 

3  Er vejen hvortil stenene leveres ikke 8 al fra grøft 

til grøft, forbeholder sognerådet sig ret til at bestem-

me leveringstiden inden for det kommende år, og stene-

ne må ved leveringen være færdige at udlægge.

2 4 Enhver bydende er såvel under som efter licitati-

onen pligtig at stille fornøden sikkerhed for sit tilbud.

3 5 Når helt leverancen er på angivne plads i stenene 

slåede og færdige til at nedlægge og man herfor 

viser den vejdelegeredes tilståelse udbetales beløbet 

for leveringen hos sognerådets kasserer.

4 6 Leveringerne skal på veje med over 8 alen bred 

være tilendebragt inden 15 September 1922. Overskrides 

dette tidspunkt afkorter sognerådet 1 kr. pr favn for 

hver overskridende uge eller også forbeholder sogne-

rådet sig ret til at få leverancen anskaffet for 

den uefterrettelige leverandørs regning.

5 7 I tilfælde af søgsmål er leverandøren pligtig 

at møde for Øster Lisbjergs herreds ret i Hornslet som 

inden herreds mand, ligesom han er pligtig at 

udrede søgsmålsomkostninger i skadesløst.

I øvrigt underkaster han sig bestemmelserne i for-

ordningen af 25 Januar 1828.

8 Sognerådet forbeholder sig ret til at antage eller 

forkaste de gjorte tilbud.

Halvdelen af hver leverance i Hjortshøj sogn skal være 

leveret inden 1. April måned.



Ved ovenstående licitation over kørsel og slåning af sten
til kommunens veje blev følgende konditioner for levering
bekendtgjort for de bydende

1
Stenene må af leverandøren

opsættes
¼ formes mål på de af

den vejdelegerede betegnede steder, og de slåede sten
må ikke være over 1 ¼ tom i gennemsnit og harpet grus
ikke over 1 ½ ” i gennemsnit i stenene skal bestå af gro-
snit
med
højest ¼ flint iblandet.

1

2

Ingen må begynde leveringen uden i forvejen at
have henvendt sig enten til den vejdelegerede eller vejmand.

3
 Er vejen hvortil stenene leveres ikke 8 al fra grøft
til grøft, forbeholder sognerådet sig ret til at bestem-
me leveringstiden inden for det kommende år, og stene-
ne må ved leveringen være færdige at udlægge.

2 4
Enhver bydende er såvel under som efter licitati-
onen pligtig at stille fornøden sikkerhed for sit tilbud.

3 5
Når helt leverancen er på angivne plads i stenene
slåede og færdige til at nedlægge og man herfor
viser den vejdelegeredes tilståelse udbetales beløbet
for leveringen hos sognerådets kasserer.

4
6
Leveringerne skal på veje med over 8 alen bred
være tilendebragt inden 15 September 1922. Overskrides
dette tidspunkt afkorter sognerådet 1 kr. pr favn for
hver overskridende uge eller også forbeholder sogne-
rådet sig ret til at få leverancen anskaffet for
den uefterrettelige leverandørs regning.

5
7
I tilfælde af søgsmål er leverandøren pligtig
at møde for Øster Lisbjergs herreds ret i Hornslet som
inden herreds mand, ligesom han er pligtig at
udrede søgsmålsomkostninger i skadesløst.
I øvrigt underkaster han sig bestemmelserne i for-
ordningen af 25 Januar 1828.

8
Sognerådet forbeholder sig ret til at antage eller
forkaste de gjorte tilbud.
Halvdelen af hver leverance i Hjortshøj sogn skal være
leveret inden 1. April måned.



7 I stedet for Oluf Vintersen valgtes gårdejer Christian Jørgen-

sen til snefoed for Egå distrikt.

8 Fra politimesteren i Næstved var sendt anmodning om at be-

tale alimentationsbidrag for Anders Anton Andersen som nu er arreste-

ret for brandstiftelse. Det vedtoges at betale uden at forlange af-
soning.

9
Fra Århus fattigudvalg var sendt anmodning meddelelse om 

at Juul Jensen var anbragt på fattiggården i Århus. Det ved-

toges at få ham anbragt på Mariager arbejdsanstalt.

10 Fra Vildbjerg Nøvling sogneråd forelå anerkendelse 
af Kristen Nielsen Vend og tilsagn om lovmæssig refusion.

11 Fra Emma Pedersen, Skjæring var sendt anmodning om at 

få hjælp af Kommunen efter § 63 i fattigloven. Det vedtoges at 

yde en hjælp af 2 kr. pr. dag.

12 Fra amtsvejinspektøren var sendt meddelelse om at ambe 

vel aftage ca. 400 kubik Km sten og grus til nogle i skrivelsen opgiv-

ne forviser. Det vedtoges at modtage leveringen men for-

lange at få stenene antaget før leveringen.

13 Grundforbedringsudvalget var sen det forespørgsel om der kun-

de fortages en del arbejde til arbejdsløshedens afhjælpning.

14 Da ingen ansøgning om fripladsen på Egå efterskole

 var indkommen fra Hjortshøj sogn overlodes denne til 

P. Selling Nielsens søn på Egå mark.

15 Et andragende om mere alderdomsunderstøttelse fra N.P. 

Petersen udsættes til næste møde.

16 Fra en forstander Byrialsen ”Arbejdet adler” i Odense 

var sendt meddelelse om at en Kristen Mikkelsen Peder-

sen var på hjemmet og der foresloges at få ham 

anbragt på et af ”Arbejdets adler” kolonier mod at be-

tale rejsen og lidt klæder i alt 100 kr. Sognerådet men-

te det vigtigt at modtage tilbuddet.

17 Det vedtoges at sænke en bakke på Skjødstrup-Hjorts-

højvejen ved vandbeholdesen til Hjortshøj vandværk og søge 

Randers amt om tilskud til afgravningen. Ligeledes ved-

toges det at sænke bakken på Kankbølle-Brandstrup 

vejen ved Laurs Jensens ejendom og ligeledes der søge 

tilskud fra amtet og vejinspektørens hjælp til arbejdets 

planlæggelse. 

Mødet hævet

Villads J. Villadsen L. Schmidt Chr. Pedersen

I. Chr. Christensen A. Berthelsen Johs. Grosen

P. Henry Pedersen V. Jørgensen Emil Madsen



7
I stedet for Oluf Vintersen valgtes gårdejer Christian Jørgen-
sen til snefoed for Egå distrikt.8
Fra politimesteren i Næstved var sendt anmodning om at be-
tale alimentationsbidrag for Anders Anton Andersen som nu er arreste-
ret for brandstiftelse. Det vedtoges at betale uden at forlange af-
soning.

9
Fra Århus fattigudvalg var sendt anmodning meddelelse om
at Juul Jensen var anbragt på fattiggården i Århus. Det ved-
toges at få ham anbragt på Mariager arbejdsanstalt.

10Fra Vildbjerg Nøvling sogneråd forelå anerkendelse
af Kristen Nielsen Vend og tilsagn om lovmæssig refusion.11 Fra Emma Pedersen, Skjæring var sendt anmodning om at

få hjælp af Kommunen efter § 63 i fattigloven. Det vedtoges at
yde en hjælp af 2 kr. pr. dag.

12
Fra amtsvejinspektøren var sendt meddelelse om at ambe
vel aftage ca. 400 kubik Km sten og grus til nogle i skrivelsen opgiv-
ne forviser. Det vedtoges at modtage leveringen men for-
lange at få stenene antaget før leveringen.13
Grundforbedringsudvalget var sen det forespørgsel om der kun-
de fortages en del arbejde til arbejdsløshedens afhjælpning.14

Da ingen ansøgning om fripladsen på Egå efterskole
 var indkommen fra Hjortshøj sogn overlodes denne til
P. Selling Nielsens søn på Egå mark.

15
Et andragende om mere alderdomsunderstøttelse fra N.P.
Petersen udsættes til næste møde.

16
Fra en forstander Byrialsen ”Arbejdet adler” i Odense
var sendt meddelelse om at en Kristen Mikkelsen Peder-
sen var på hjemmet og der foresloges at få ham
anbragt på et af ”Arbejdets adler” kolonier mod at be-
tale rejsen og lidt klæder i alt 100 kr. Sognerådet men-
te det vigtigt at modtage tilbuddet.

17
Det vedtoges at sænke en bakke på Skjødstrup-Hjorts-
højvejen ved vandbeholdesen til Hjortshøj vandværk og søge
Randers amt om tilskud til afgravningen. Ligeledes ved-
toges det at sænke bakken på Kankbølle-Brandstrup
vejen ved Laurs Jensens ejendom og ligeledes der søge
tilskud fra amtet og vejinspektørens hjælp til arbejdets
planlæggelse.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen

L. Schmidt
Chr. Pedersen

I. Chr. Christensen
A. Berthelsen

Johs. Grosen
P. Henry Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen



Torsdag D. 24. November holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården. Følgende sager behandles: Alle medlem-

mer var mødte:

1 Amtsrådets samtykke til at yde 200 kr. til betaling for under-

visning af 2 elever på efterskolen i Egå.

2 Fra amtet var sendt meddelelse om at kirkebetjentens 

løn måtte tages af Kommunekassen.

3 Til tyende forliges mæglere ifølge den nye tyendelov valg-

tes gårdejer Karl Thomsens Krankbølle fodermester Michael 

Berke Laursens Skjæring og gårdejer Kristijan Johansen Egå 

og som suppleanter valgtes gårdejer Søren Juul 

Hjortshøj mark fodermester Kristen Hald og gårdejer 

Niels Sejr Egå.

4 Til vandsynsformand i stedet for Villads J. Villadsen 

valgtes gårdejer Villads P. Villadsens Egå.

5 Fra ungkarl Frode Helge Nielssen var sendt an-

dragende om understøttelse efter fattigloven § 63.

Det vedtoges at yde ham en hælp af 60 kr. pr måned.

6 Fra Feldballe sogneråd forelå tilladelse til at 

besørge Dalstrøm Nielsen hjemsendt. Det vedtoges at 

få ham hjemsendt snarest muligt.

7 Søllinge Hellerup sogneråd erkender fodermester Rasmus 

Andersen Skjæring forsørgelsesberettiget der.

8 Fra sygeplejeforeningen var sendt andragende om 

tilskud. Det vedtoges at yde 500 kr. som forrige år.

9 Efter en forhandling med arbejderforeningens be-

styrelse vedtoges det at afholde et møde på mejeri 

ved Viruplund for at drøfte arbejdsspørgsmålet 

sammen med Kommunens beboere der ejer over 2 lod 

hartkorn. Mødet bestemtes til Torsdag D. 1. December 1921 Kl. 6.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

I. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen

Emil Madsen V. Jørgensen P. Henry Pedersen



Torsdag D. 24. November holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården. Følgende sager behandles: Alle medlem-
mer var mødte:

1
Amtsrådets samtykke til at yde 200 kr. til betaling for under-
visning af 2 elever på efterskolen i Egå.

2
Fra amtet var sendt meddelelse om at kirkebetjentens
løn måtte tages af Kommunekassen.

3
Til tyende forliges mæglere ifølge den nye tyendelov valg-
tes gårdejer Karl Thomsens Krankbølle fodermester Michael
Berke Laursens Skjæring og gårdejer Kristijan Johansen Egå
og som suppleanter valgtes gårdejer Søren Juul
Hjortshøj mark fodermester Kristen Hald og gårdejer
Niels Sejr Egå.
4

Til vandsynsformand i stedet for Villads J. Villadsen
valgtes gårdejer Villads P. Villadsens Egå.

5
Fra ungkarl Frode Helge Nielssen var sendt an-
dragende om understøttelse efter fattigloven § 63.
Det vedtoges at yde ham en hælp af 60 kr. pr måned.

6
Fra Feldballe sogneråd forelå tilladelse til at
besørge Dalstrøm Nielsen hjemsendt. Det vedtoges at
få ham hjemsendt snarest muligt.

7
Søllinge Hellerup sogneråd erkender fodermester Rasmus
Andersen Skjæring forsørgelsesberettiget der.

8 Fra sygeplejeforeningen var sendt andragende om
tilskud. Det vedtoges at yde 500 kr. som forrige år.

9
Efter en forhandling med arbejderforeningens be-
styrelse vedtoges det at afholde et møde på mejeri
ved Viruplund for at drøfte arbejdsspørgsmålet
sammen med Kommunens beboere der ejer over 2 lod
hartkorn. Mødet bestemtes til Torsdag D. 1. December 1921 Kl. 6.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
I. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Henry Pedersen



Onsdag D. 14. Desember 1921 holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården hvor følgende sager behandles: Alle medlemmer var 

mødte:

1 Fra gårdejer Nikolaj Veje. Brandstrup forelå andragende om 

sognerådets Kaution for de lån af 600 kr. til mægling af sin jord.

Det vedtoges at lade Jakob Kr. Kristensen meddele ham at han først 

skulde lade jord og mærgelleje undersøge. Ellers var sognerådet velvillig. 

2 Fra Egå friskole var sendt andragende om tilskud af Kom-

munens kasse. Det vedtoges at yde 50 kr.

3 Fra Hads herres politikontor var sendt andragende om forsørgel-

sesattest for Niels Peder Johans der er født i Egå 21/11 1903. 

Det vedtoges at erkende ham forsørgelsesberettiget her. 

4 Fra Vejinspektøren var sendt meddelelse om at amtet 

indgår på at betale ½ af udgiften ved jordarbejdet ved

sænkningen af bakkerne på Skjødstrup og Brandstrup vejen, vejinspek-

tøren ønskede meddelt enten sognerådet ønskedes afholdt licitation 

eller det skulde overdrages Kommunens egne arbejderne.

Det vedtoges at udtale, at man helst ønskede arbejdet udført 

ved Kommunens egne arbejdere.

5 Fra Lyngby Albøje sogneråd var forespurgt om pigen Elna 

Marie Jensen født i Egå 15/9 1902 erkendtes forsørgelsesberettiget

her. Det vedtoges at erkende hende forsørgelsesberettiget her.

6 Fra Århus politi var sendt anmodning om at betale 

underholdsbidrag for den her i kommunen forøgelsesberet –

tigede Jens Carl Pedersens hustru. Det vedtoges at betale 

men at lade ham afsone beløbet.

7 Fra Aksel Jensen, Hjortshøj var sendt en skatteklage. Da klagen 
var for sent indkommen kunde der ikke gøres noget derved. 

8 Fra Vejlby forespurgtes om den alderdomsunderstøttede Jens 

Jørgen Rasmussen erkendtes forøgelsesberettiget her. Han 

erklæredes forøgelsesberettiget.

9 Fra Glumsø-Bavelse sogneråd var tilbagesendt en reg-

ning for kørsel af en syg. Det nægtedes at betal regningen 

som sognerådet her fandt det uvedkommende.

10 Fra invalideforsikringsretten var sendt et andra-

gende fra boelsmand Jens Kr. Poulsen til sognerådets er-

klæring. Det vedtoges at svare, at han og hans kone 

nu passede en ejendom p ca. 16 td. l. så selv om han 

var dårlig gående kunde han nok gøre noget arbejde.

11 Fra lærer Himmelstrup var sendt anmodning om at beta-

le et skab til fysiske apparater. Det vedtoges at be-

tale 35 kr. til skabet. 



Onsdag D. 14. Desember 1921 holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården hvor følgende sager behandles: Alle medlemmer var
mødte:

1
Fra gårdejer Nikolaj Veje. Brandstrup forelå andragende om
sognerådets Kaution for de lån af 600 kr. til mægling af sin jord.
Det vedtoges at lade Jakob Kr. Kristensen meddele ham at han først
skulde lade jord og mærgelleje undersøge. Ellers var sognerådet velvillig.

2
Fra Egå friskole var sendt andragende om tilskud af Kom-
munens kasse. Det vedtoges at yde 50 kr.

3
Fra Hads herres politikontor var sendt andragende om forsørgel-
sesattest for Niels Peder Johans der er født i Egå 21/11 1903.
Det vedtoges at erkende ham forsørgelsesberettiget her.
4
Fra Vejinspektøren var sendt meddelelse om at amtet
indgår på at betale ½ af udgiften ved jordarbejdet ved
sænkningen af bakkerne på Skjødstrup og Brandstrup vejen, vejinspek-
tøren ønskede meddelt enten sognerådet ønskedes afholdt licitation
eller det skulde overdrages Kommunens egne arbejderne.
Det vedtoges at udtale, at man helst ønskede arbejdet udført
ved Kommunens egne arbejdere.

5
Fra Lyngby Albøje sogneråd var forespurgt om pigen Elna
Marie Jensen født i Egå 15/9 1902 erkendtes forsørgelsesberettiget
her. Det vedtoges at erkende hende forsørgelsesberettiget her.

6
Fra Århus politi var sendt anmodning om at betale
underholdsbidrag for den her i kommunen forøgelsesberet –
tigede Jens Carl Pedersens hustru. Det vedtoges at betale
men at lade ham afsone beløbet.

7 Fra Aksel Jensen, Hjortshøj var sendt en skatteklage. Da klagen
var for sent indkommen kunde der ikke gøres noget derved.

8 Fra Vejlby forespurgtes om den alderdomsunderstøttede Jens
Jørgen Rasmussen erkendtes forøgelsesberettiget her. Han
erklæredes forøgelsesberettiget.

9
Fra Glumsø-Bavelse sogneråd var tilbagesendt en reg-
ning for kørsel af en syg. Det nægtedes at betal regningen
som sognerådet her fandt det uvedkommende.

10
Fra invalideforsikringsretten var sendt et andra-
gende fra boelsmand Jens Kr. Poulsen til sognerådets er-
klæring. Det vedtoges at svare, at han og hans kone
nu passede en ejendom p ca. 16 td. l. så selv om han
var dårlig gående kunde han nok gøre noget arbejde.

11 Fra lærer Himmelstrup var sendt anmodning om at beta-
le et skab til fysiske apparater. Det vedtoges at be-
tale 35 kr. til skabet.



12 Efter ansøgning fra fodermester Rasmus Andersen der 

er erkendt forøgelsesberettiget i Søllinge Hellerup kommune 

for Pederstrup vedtoges det at yde en understøttelse af 

360 kr. om året i henhold til fattiglovens § 63, da konen 

er blind og uarbejdsdygtig.

13 13) Fra enke Nielsine Karoline Pedersen var sendt an-

dragende om understøttelse efter  

enke-

loven. Det vedtoges at

yde den alm. understøttelse.

14 Det vedtoges efter at beboere af over 2 td. Hartkorn 

her i Kommunen havde indvilliget i at modtage ar-

bejdsmænd efter påligning at overlade hjælpekasse 

formanden for Hjortshøj sogn og fattiggårdsbestyreren 

for Egå sogn at føre de fornødne lister over påligningen. 

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt, A. Berthelsen 

I. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

P. Henry Pedersen V. Jørgensen

Tirsdag D. 27. Desember holdt sognerådet møde på 

på fattiggården. Følgende sager behandles: 

1 Fra Århus fattigvæsen var sendt meddelelse om at arbejdsmand 

Jens Karl Petersens 2 børn var indlagt på fattigvæsenets optagel-

seshjem da han var udsat af sin lejlighed.

2 I anledning af at sognerådet opfordredes til at give for-

slag til brændevinsafgift for året 1922 vedtoges det at fore-

spørge hver enkelt hvor meget han i dette år havde solgt for.

3 Derefter foretog sognerådet 1. behandling af overslag 

over Kommunens indtægter og udgifter for kommende 

regnskabsår.

4 Mandtalslisterne til statsskatteligningen tilførtes de nye 

tilflyttede skatteydere.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen 

I. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen



12
Efter ansøgning fra fodermester Rasmus Andersen der
er erkendt forøgelsesberettiget i Søllinge Hellerup kommune
for Pederstrup vedtoges det at yde en understøttelse af
360 kr. om året i henhold til fattiglovens § 63, da konen
er blind og uarbejdsdygtig.

13
13) Fra enke Nielsine Karoline Pedersen var sendt an-
dragende om understøttelse efter

enke-
loven. Det vedtoges at

yde den alm. understøttelse.14

Det vedtoges efter at beboere af over 2 td. Hartkorn
her i Kommunen havde indvilliget i at modtage ar-
bejdsmænd efter påligning at overlade hjælpekasse
formanden for Hjortshøj sogn og fattiggårdsbestyreren
for Egå sogn at føre de fornødne lister over påligningen.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt,

A. Berthelsen
I. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
P. Henry Pedersen

V. Jørgensen

Tirsdag D. 27. Desember holdt sognerådet møde på
på fattiggården. Følgende sager behandles:

1
Fra Århus fattigvæsen var sendt meddelelse om at arbejdsmand
Jens Karl Petersens 2 børn var indlagt på fattigvæsenets optagel-
seshjem da han var udsat af sin lejlighed.

2
I anledning af at sognerådet opfordredes til at give for-
slag til brændevinsafgift for året 1922 vedtoges det at fore-
spørge hver enkelt hvor meget han i dette år havde solgt for.

3
Derefter foretog sognerådet 1. behandling af overslag
over Kommunens indtægter og udgifter for kommende
regnskabsår.

4
Mandtalslisterne til statsskatteligningen tilførtes de nye
tilflyttede skatteydere.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
I. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen



Torsdag D. 12. Januar1922 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandles: Alle med-

lemmer med undtagelse af af Emil Hansen og Chr. Pedersen var mødte:

1 Fra Randers amt forlangtes forslag til brændevinsafgift:
Købmand Nielsen Skæring opgav en omsætning af ca.4000 kr.Forslag 90 kr.
Købmand Fischer Hjortshøj opgav en omsætning af ca.2000 kr. 60 kr.
Købmand Schjeldal Hjortshøj opgav en omsætning af 2500 kr. 60 kr.
Uddeler Vestgård Hjortshøj opgav en omsætning af 2200 kr. 60 kr.
Købmand Nielsen Hesselballe 625 kr. 20 kr.
2 Fra Hede selskabet var forespurgt om sognerådet ønskede plan 

og overslag over dræning af de to yderste vange af fattiggårdens 

mark. Det vedtoges at forlange overslag og planlæggelse.

3 Fra Rougsø m. fl. til skatteråd var sendt en anmodning om at 

give oplysninger i anledning af proprietær Sechers klage til overskatte-

rådet. Sognerådet mente ikke at være i besiddelse af oplysninger 

som ikke skatterådet var kendt med.

4 Valglisterne revideres. 
5 Tillægsligning lagdes for de ny tilflyttede.
6 Overslag for regnskabsåret 1922-23 vedtoges ved II. Behandling
7 Det vedtoges at forlange regnskab for alle i kommunen 

oprettyede oprettelseskasser før tilskud til denne bevilligedes. 

8 Sygekassen bevilgede 1 kr. pr. medlem i tilskud for det 

kommende år.

9Det vedtoges til næste sognerådsmøde at indbyde syge-

kassernes formænd til en forhandling om lægekørsel m. m.

10 Fra beboere i Skjæring hede var indsendt klage over 

vejen fra Skjæring til heden. To af klagerne var mødte 

og det vedtoges ved henvendelse til Gdr. Thomsen at søge 

vejen udvidet til 6 alen og få rabatten istandsat hvor 

den var for lav.

11 Forsømmelseslisterne forelagdes og mulkterne tilførtes 

protokollen.

12 Det vedtoges at søge Jens P. Jensen anbragt i Anton Andersens hus i Skjæring.
Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Henry Pedersen Johs. Grosen

A. Berthelsen Chr. Pedersen I. Chr. Christensen

V. Jørgensen L. Schmidt



Torsdag D. 12. Januar1922 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandles: Alle med-
lemmer med undtagelse af af Emil Hansen og Chr. Pedersen var mødte:

1 Fra Randers amt forlangtes forslag til brændevinsafgift:
Købmand Nielsen Skæring opgav en omsætning af ca. 4000 kr. Forslag 90 kr.
Købmand Fischer Hjortshøj opgav en omsætning af ca. 2000 kr. 60 kr.
Købmand Schjeldal Hjortshøj opgav en omsætning af 2500 kr. 60 kr.
Uddeler Vestgård Hjortshøj opgav en omsætning af 2200 kr. 60 kr.
Købmand Nielsen Hesselballe 625 kr. 20 kr.

2
Fra Hede selskabet var forespurgt om sognerådet ønskede plan
og overslag over dræning af de to yderste vange af fattiggårdens
mark. Det vedtoges at forlange overslag og planlæggelse.

3
Fra Rougsø m. fl. til skatteråd var sendt en anmodning om at
give oplysninger i anledning af proprietær Sechers klage til overskatte-
rådet. Sognerådet mente ikke at være i besiddelse af oplysninger
som ikke skatterådet var kendt med.

4 Valglisterne revideres.
5 Tillægsligning lagdes for de ny tilflyttede.

6 Overslag for regnskabsåret 1922-23 vedtoges ved II. Behandling

7
Det vedtoges at forlange regnskab for alle i kommunen
oprettyede oprettelseskasser før tilskud til denne bevilligedes.

8
Sygekassen bevilgede 1 kr. pr. medlem i tilskud for det
kommende år.

9
Det vedtoges til næste sognerådsmøde at indbyde syge-
kassernes formænd til en forhandling om lægekørsel m. m.

10
Fra beboere i Skjæring hede var indsendt klage over
vejen fra Skjæring til heden. To af klagerne var mødte
og det vedtoges ved henvendelse til Gdr. Thomsen at søge
vejen udvidet til 6 alen og få rabatten istandsat hvor
den var for lav.

11 Forsømmelseslisterne forelagdes og mulkterne tilførtes
protokollen.

12 Det vedtoges at søge Jens P. Jensen anbragt i Anton Andersens hus i Skjæring.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Henry Pedersen

Johs. Grosen
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
I. Chr. Christensen

V. Jørgensen
L. Schmidt



Onsdag d. 8. februar 1922 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Føl

gende sager behandles:

1 Fra ”Arbejders adler” koloni ”Klosterhede” var sendt med-

delelse om at den der anbragte arbejdskarl Christen 

Mikkelsen Pedersen var løbet derfra for at søge en plads.

Han havde i tiden mens han var der hugget sig i hån-

den og været på sygehus. Da han selv ejer 1000 kr. mentes det 

rigtigt at han selv betalte sin sygekasseregning. 

2 Fra Århus alderdomsudvalg var sendt meddelelse om 

at Frederik Høghs enke var bleven syg i Århus og havde 

været under lægebehandling i Århus. Det vedtoges at for-

søge at blive fri for regningen, men ellers kun betale ¾ af 

beløbet.

3 Efter en forhandling mellem sognerådet, hjælpekasseforman-

den og landarbejdernes bestyrelse vedtoges det at yde et til-

skud af kommunekassen af 1 kr. pr. dag og 1 kr. 50 øre for barn

ugen til den almindelige understøttelse af 18 kr. om ugen 

dog at understøttelsen ophører når der igen kan arbejdes

i grusgraven.

4 Sognerådet havde indbudt sygekasseformændene her 

i kommunen til en forhandling angående Kommunens

kørselsregning for sygekassemedlemmer. Det ved-

toges at sognerådsmedlemmer fik en kontrolbog 

og at hver sygekassemedlem for at få gratis kørsel af 

kommunekassen måtte hente en kontrolseddel som skal 

vedlægges kørselsretningen og uden at der er vedlagt vil-

de sognerådet ikke undgå at betale regningen.

5 Fra Århus politikommune var sendt meddelelse om at der 

var udlagt 78 kr. som alimentations bidrag for Peder Brun 

Sørensen. Det vedtoges at lade ham afsone beløbet.

6Det vedtoges ligeledes som i fjor at bevillige de for

skellige operationskoner 20 % af det beløb der vilde 

bruges til, til betaling af operationer.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

I. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

P. Henry Pedersen



Onsdag d. 8. februar 1922 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Føl
gende sager behandles:

1 Fra ”Arbejders adler” koloni ”Klosterhede” var sendt med-
delelse om at den der anbragte arbejdskarl Christen
Mikkelsen Pedersen var løbet derfra for at søge en plads.
Han havde i tiden mens han var der hugget sig i hån-
den og været på sygehus. Da han selv ejer 1000 kr. mentes det
rigtigt at han selv betalte sin sygekasseregning.

2
Fra Århus alderdomsudvalg var sendt meddelelse om
at Frederik Høghs enke var bleven syg i Århus og havde
været under lægebehandling i Århus. Det vedtoges at for-
søge at blive fri for regningen, men ellers kun betale ¾ af
beløbet.

3
Efter en forhandling mellem sognerådet, hjælpekasseforman-
den og landarbejdernes bestyrelse vedtoges det at yde et til-
skud af kommunekassen af 1 kr. pr. dag og 1 kr. 50 øre for barn
ugen til den almindelige understøttelse af 18 kr. om ugen
dog at understøttelsen ophører når der igen kan arbejdes
i grusgraven.

4
Sognerådet havde indbudt sygekasseformændene her
i kommunen til en forhandling angående Kommunens
kørselsregning for sygekassemedlemmer. Det ved-
toges at sognerådsmedlemmer fik en kontrolbog
og at hver sygekassemedlem for at få gratis kørsel af
kommunekassen måtte hente en kontrolseddel som skal
vedlægges kørselsretningen og uden at der er vedlagt vil-
de sognerådet ikke undgå at betale regningen.

5
Fra Århus politikommune var sendt meddelelse om at der
var udlagt 78 kr. som alimentations bidrag for Peder Brun
Sørensen. Det vedtoges at lade ham afsone beløbet.

6
Det vedtoges ligeledes som i fjor at bevillige de for
skellige operationskoner 20 % af det beløb der vilde
bruges til, til betaling af operationer.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
I. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
P. Henry Pedersen



Tirsdag D. 14. Februar holdt sognerådet møde på fattig-

gården, hvor følgende sager behandles. Alle medlemmer var mødte. 

1 Fra invalideretten var sendt forespørgsel angående fru 

Mariane Solvigs indtægt og arbejdsdygtighed. Det vedtoges 

at svare at arbejdsfortjenesten var sågodt som intet, hvorimod 

det mentes at hun fik nogen understøttelse fra hendes fraskilte 

mand.

2 Fra Randers amt forelå forespørgsel om antallet af arbejds-

løse samt antallet af de af den Kommunale hjælpekasse under-

støttede. I Egå sogn mentes der at være ca. 14 samt 6 der gik på 

omgang i gårdene. I Hjortshøj sogn var ca. 3 ledige samt 4 der 

gik på omgang.

3 Det vedtoges at opkræve et halvt kvartals skat eks-

tra, da kassen på grund af den nu af frosten forårsagede

arbejdsstandsning blev slemt angrebet ved bidrag til hjælpekassen.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

I. Chr. Christensen Johs. Grosen Emil Madsen Chr. Pedersen

P. Henry Pedersen V. Jørgensen

Onsdag D. 8. Marts holdt sognerådet møde på fattiggården 

hvor følgende sager behandles. Alle med undtagelse af P. 

Horup var mødte. 

1 Fra Randers amt forelå tilladelse til at opkræve et ekstra 

½ kvartals skat med ca. 10.700 kr.

2 Fra Århus alderdomsunderstøttelsesudvalg var meddelt at Søren 

Christensens enke Marie var indlagt på ”de gamles hjems sygeaf-

deling”.

3 Fra Århus politistation var sendt anmodning om at betale 

78 kr. for Peder Brun Sørens barn. Det vedtoges at betale 

men forlange beløbet afsonet.

4 Fra Helsingør var forespurgt om Niels Sigurd Andersen 

der nu boer på Vejlby fed, anerkendtes forøgelsesberet-

tiget i Hjortshøj Egå kommune. I henhold til tidligere 

forhandlinger om samme sag vedtoges det at erkende 

ham forsørgelsesberettiget her.

5 Fra Rougsø m. fl. h. politikontor var sendt meddelelse 

om at der havde udlagt 66 kr. for fodermester Hans 

Mickael Jensen for tiden Åstrup. Refusion forlangtes. 

Det vedtoges at betale men forlange beløbet afsonet.



Tirsdag D. 14. Februar holdt sognerådet møde på fattig-
gården, hvor følgende sager behandles. Alle medlemmer var mødte.

1
Fra invalideretten var sendt forespørgsel angående fru
Mariane Solvigs indtægt og arbejdsdygtighed. Det vedtoges
at svare at arbejdsfortjenesten var sågodt som intet, hvorimod
det mentes at hun fik nogen understøttelse fra hendes fraskilte
mand.
2
Fra Randers amt forelå forespørgsel om antallet af arbejds-
løse samt antallet af de af den Kommunale hjælpekasse under-
støttede. I Egå sogn mentes der at være ca. 14 samt 6 der gik på
omgang i gårdene. I Hjortshøj sogn var ca. 3 ledige samt 4 der
gik på omgang.

3
Det vedtoges at opkræve et halvt kvartals skat eks-
tra, da kassen på grund af den nu af frosten forårsagede
arbejdsstandsning blev slemt angrebet ved bidrag til hjælpekassen.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
I. Chr. Christensen

Johs. Grosen
Emil Madsen

Chr. Pedersen
P. Henry Pedersen

V. Jørgensen

Onsdag D. 8. Marts holdt sognerådet møde på fattiggården
hvor følgende sager behandles. Alle med undtagelse af P.
Horup var mødte.

1
Fra Randers amt forelå tilladelse til at opkræve et ekstra
½ kvartals skat med ca. 10.700 kr.

2
Fra Århus alderdomsunderstøttelsesudvalg var meddelt at Søren
Christensens enke Marie var indlagt på ”de gamles hjems sygeaf-
deling”.

3
Fra Århus politistation var sendt anmodning om at betale
78 kr. for Peder Brun Sørens barn. Det vedtoges at betale
men forlange beløbet afsonet.

4
Fra Helsingør var forespurgt om Niels Sigurd Andersen
der nu boer på Vejlby fed, anerkendtes forøgelsesberet-
tiget i Hjortshøj Egå kommune. I henhold til tidligere
forhandlinger om samme sag vedtoges det at erkende
ham forsørgelsesberettiget her.
5

Fra Rougsø m. fl. h. politikontor var sendt meddelelse
om at der havde udlagt 66 kr. for fodermester Hans
Mickael Jensen for tiden Åstrup. Refusion forlangtes.
Det vedtoges at betale men forlange beløbet afsonet.



6 Fra lærer Bach. Brandstrup var sendt andragende 

om understøttelse anledning af afholdt aftenskole.

Det vedtoges at yde 50 kr.

7
Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.

8 Fra Hansen optagelseshjem var sendt meddelelse 

om at den der anbragte dreng Sjøgren Rasmussen nu 

efter hans konfirmation ønskedes anbragt i en plads på 

landet. Da L. Alstrup Bendstrup manglede en sådan 

dreng vedtoges det at henvende sig til ham derom.

9 Fra udvalget for nødhjælpsarbejder i Randers amt 

forelå meddelelse om at såvel bakkeafgravningerne og 

belægning af de afgravede bakker med slåede sten kunde 

henregnes til nødhjælpsarbejder og blive genstand for 

statsstøtte til nødhjælpsarbejder.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt I. Chr. Christensen

A. Berthelsen Chr. Pedersen Johs. Grosen

Emil Madsen P. Henry Pedersen V. Jørgensen

Onsdag D. 13. April holdt sognerådet møde på sit lokale på 

fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandles:

1 Til formanden for kommende år genvalgtes Villads J. Villadsen.

Det vedtoges at formanden som fast løn modtog 800 kr. og 

kasseren 400 kr. og opkrævningsgebyret for statsskat gik 

som hidtil har været en del af formandens løn gik di-

rekte i kommunekassen. Desuden bevilligedes der for 

manden erstatning for de telefonsamtaler han har ud 

over de af ham betalte gruppesamtaler.

2 Fra Hads herreds politikontor var sendt anmodning om 

at betale alimentations bidrag for husmand Laurs Jørgen 

Jørgensen Skjæring. Det vedtoges at betale uden at 

forlange afsoning. 

3 Fra Anton Svenningsen Brandstrup, forelå anmod-

ning om fritagelse for brandfogedserhvervet.

Laurits Rasmussen valgtes i hans sted, og til brandsogns 

vidner valgtes kontorfabrikant N. Ch. Nielsen og murer 

Emil Søgård.

4 Fra arbejdsanvisningskontoret i Århus var forespurgt 

hvem der leder arbejdet ved bækkeafgravningen ved 

bækkene i Hjortshøj sogn. Anders Jensen var murer 

og derfor ikke blandt de arbejdsløse arbejdsmænd.

Anders Jensen fører kontrol og timetallene. 



6
Fra lærer Bach. Brandstrup var sendt andragende
om understøttelse anledning af afholdt aftenskole.
Det vedtoges at yde 50 kr.

7
Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.

8
Fra Hansen optagelseshjem var sendt meddelelse
om at den der anbragte dreng Sjøgren Rasmussen nu
efter hans konfirmation ønskedes anbragt i en plads på
landet. Da L. Alstrup Bendstrup manglede en sådan
dreng vedtoges det at henvende sig til ham derom.

9 Fra udvalget for nødhjælpsarbejder i Randers amt
forelå meddelelse om at såvel bakkeafgravningerne og
belægning af de afgravede bakker med slåede sten kunde
henregnes til nødhjælpsarbejder og blive genstand for
statsstøtte til nødhjælpsarbejder.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

I. Chr. Christensen
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
P. Henry Pedersen

V. Jørgensen

Onsdag D. 13. April holdt sognerådet møde på sit lokale på
fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandles:

1
Til formanden for kommende år genvalgtes Villads J. Villadsen.
Det vedtoges at formanden som fast løn modtog 800 kr. og
kasseren 400 kr. og opkrævningsgebyret for statsskat gik
som hidtil har været en del af formandens løn gik di-
rekte i kommunekassen. Desuden bevilligedes der for
manden erstatning for de telefonsamtaler han har ud
over de af ham betalte gruppesamtaler.

2
Fra Hads herreds politikontor var sendt anmodning om
at betale alimentations bidrag for husmand Laurs Jørgen
Jørgensen Skjæring. Det vedtoges at betale uden at
forlange afsoning.

3
Fra Anton Svenningsen Brandstrup, forelå anmod-
ning om fritagelse for brandfogedserhvervet.
Laurits Rasmussen valgtes i hans sted, og til brandsogns
vidner valgtes kontorfabrikant N. Ch. Nielsen og murer
Emil Søgård.

4
Fra arbejdsanvisningskontoret i Århus var forespurgt
hvem der leder arbejdet ved bækkeafgravningen ved
bækkene i Hjortshøj sogn. Anders Jensen var murer
og derfor ikke blandt de arbejdsløse arbejdsmænd.
Anders Jensen fører kontrol og timetallene.



5 Fra Kommunens sygeplejeforening var sendt anmodning 

om et bedrag. Det vedtoges at yde 500 kr. også i år men med-

dele at sognerådet næppe vilde yde så stort bidrag mere da man 

mente at forudsætningen for det store bidrag ikke var som tidligere.

6 Fra nødhjælp arbejdsudvalget for Randers amt var tilba-

gesendt sognerådets andragende om statstilskud til dræ-

ning af kommunens fattiggård med bemærkning om at 

andragendet kan indsendes på ny en måned før arbej-

det kan påbegyndes.

7 Til sognerådets erklæring forelå et tilbud fra Skjødstrup 

sogneråd om en byggeplads til en jordemoder. Det vedtoges 

at gøre amtet opmærksom på at den tilbudte plads i 

Skjødstrup kummer til at ligge i en krog og ikke engang ved offent-

lig vej, samt at proprietær A. Hastrup havde et hus til salg som 

vist var passende til hvervet eller 

samt

at han har naturligvis vilde sælge 

en byggeplads ved stationen for 50 øre pr. Alen, som ellers plejer at 

koste 1 kr. Alen.

8 Fra sognepræsten var sendt om regulering af højtids-

offer og offer og akcidenser for både præst og lærer.

9 Fra Københavns magistrat var meddelt at ugift husas-

sistent Anna Petrea Andersen var indlagt som patient 

på Blegdamshospital. Moderen skulde have haft ophold på

Hjortshøjlund 10 måneders dagen for fødslen og det vedtoges at 

erkende hende forøgelsesberettiget her hvis fødslen var indført 

i kirkebogen.

9  Fra beboerne i Brandstrup skoledistrikt var sendt an-

dragende om forandring af Brandstrup skole. Det 

vedtoges at et udvalg af sognerådet skulde se på de 

påpegede mangler og ændringer.

10 Fra politikontoret var meddelt at amtsrådet have 

fastsat afgiften for handel med stærke drikke til 

60 kr. for købmand Scheeldahl, købmand Fisher, Hjorts-

høj brugsforening og købmand N.P. Nielsen Skjæring og 

høker Simon Nielsen Skjæring 30 kr.

11 Det vedtoges efter andragende fra træskofabrikant N. C. 

Nielsen at betale hans telefonregning for samtaler angåen-

de arbejdsanvisning.

12 Fra R. Toft Horneberg forelå en skatteklage over hans og 

hans faders skatteansættelse. Det vedtoges at nedsætte

 faderens skattebeløb til halvdelen af den pålignede person-

lige skat. 



5Fra Kommunens sygeplejeforening var sendt anmodning
om et bedrag. Det vedtoges at yde 500 kr. også i år men med-
dele at sognerådet næppe vilde yde så stort bidrag mere da man
mente at forudsætningen for det store bidrag ikke var som tidligere.

6
Fra nødhjælp arbejdsudvalget for Randers amt var tilba-
gesendt sognerådets andragende om statstilskud til dræ-
ning af kommunens fattiggård med bemærkning om at
andragendet kan indsendes på ny en måned før arbej-
det kan påbegyndes.

7
Til sognerådets erklæring forelå et tilbud fra Skjødstrup
sogneråd om en byggeplads til en jordemoder. Det vedtoges
at gøre amtet opmærksom på at den tilbudte plads i
Skjødstrup kummer til at ligge i en krog og ikke engang ved offent-
lig vej, samt at proprietær A. Hastrup havde et hus til salg som
vist var passende til hvervet eller

samt
at han har naturligvis vilde sælge

en byggeplads ved stationen for 50 øre pr. Alen, som ellers plejer at
koste 1 kr. Alen.

8
Fra sognepræsten var sendt om regulering af højtids-
offer og offer og akcidenser for både præst og lærer.

9
Fra Københavns magistrat var meddelt at ugift husas-
sistent Anna Petrea Andersen var indlagt som patient
på Blegdamshospital. Moderen skulde have haft ophold på
Hjortshøjlund 10 måneders dagen for fødslen og det vedtoges at
erkende hende forøgelsesberettiget her hvis fødslen var indført
i kirkebogen.

9
 Fra beboerne i Brandstrup skoledistrikt var sendt an-
dragende om forandring af Brandstrup skole. Det
vedtoges at et udvalg af sognerådet skulde se på de
påpegede mangler og ændringer.

10
Fra politikontoret var meddelt at amtsrådet have
fastsat afgiften for handel med stærke drikke til
60 kr. for købmand Scheeldahl, købmand Fisher, Hjorts-
høj brugsforening og købmand N.P. Nielsen Skjæring og
høker Simon Nielsen Skjæring 30 kr.

11
Det vedtoges efter andragende fra træskofabrikant N. C.
Nielsen at betale hans telefonregning for samtaler angåen-
de arbejdsanvisning.

12
Fra R. Toft Horneberg forelå en skatteklage over hans og
hans faders skatteansættelse. Det vedtoges at nedsætte
 faderens skattebeløb til halvdelen af den pålignede person-
lige skat.



13 Det vedtoges at meddele arbejderne ved kom-

munens grusgrav i Skjæring hede at de der 

havde ejendom som man i almindelighed mente 

de kunde leve af ikke kunde få arbejde i sommer.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Henry Pedersen V. Jørgensen 

Emil Madsen Johs. Grosen Chr. Pedersen

I. Chr. Christensen A. Berthelsen L. Schmidt

Onsdag D. 10. Maj 1922 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-

ledes. Alle medlemmer var mødte.

1
Fisker Frederik Kristiansen

 Kristensen
, Skjæring hede og pigen Severine 

Nielsen i Egå havde sendt anmodning om at sognerådet vilde

betale

¾ af deres sygekassebidrag. Det vedtoges at betale.

2 Som håndgernings lærerinde søgte 3 pladsen ved Egå kommune 

skole. Det overlodes formanden sammen med lærer Himmelstrup 

at antage den de mente egnede sig bedst.

3 Der forelå skatteklage fra Rasmus Kristjansen, Hjortshøj over 
at han var sat i skat af ejendommen som hans søn nu ejede.
Det ordnedes således at skatteopkræveren udskriver skatten 

af ejendommen som klagerens søn og efterfølger.

4Gartner Johan Nielsen Skjæring androg om at få bækløbet 

forbi sin ejendom og til havet optaget som offentlig vandløb.

Det vedtoges at afvente hvorvidt et eventuelt vandsyn

kan få bækken uddybet, da det ellers måtte betragtes som

unødvendigt. 

5Fra invalideforsikringsretten var meddelt at fru Mariane 

Solvej og bodsmand Jens Kr. Poulsen var tilkendt understøttelse 

efter invalideloven.

6 Det vedtoges at afkræve værgerådsbarnets Peter Søgren 

Rasmussens fader arbejdsmand Anders Kristijan Rasmussen Sønder-

vang 46 Århus et bidrag af 10 kr. månedlig, som han var indgå-

et på at betale.

7 Fra Århus politikommune var sendt opkrævning på Jens 

Karl Petersens alimentationsbidrag 90 kr. det mentes vigtigt 

at underrette vedkommende om at bidraget var forfal-

den til betaling.

8 Fra Randers amt var forespurgt om Kristjan Martin 

Poulsen i Brandstrup var forsørgelsesberettiget her i kommunen.

Det vedtoges at erkende ham forsørgelsesberettiget her.



13Det vedtoges at meddele arbejderne ved kom-
munens grusgrav i Skjæring hede at de der
havde ejendom som man i almindelighed mente
de kunde leve af ikke kunde få arbejde i sommer.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Henry Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen

Johs. Grosen
Chr. Pedersen

I. Chr. Christensen
A. Berthelsen

L. Schmidt

Onsdag D. 10. Maj 1922 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-
ledes. Alle medlemmer var mødte.

1
Fisker Frederik Kristiansen

 Kristensen
, Skjæring hede og pigen Severine

Nielsen i Egå havde sendt anmodning om at sognerådet vilde
betale

¾ af deres sygekassebidrag. Det vedtoges at betale.
2

Som håndgernings lærerinde søgte 3 pladsen ved Egå kommune
skole. Det overlodes formanden sammen med lærer Himmelstrup
at antage den de mente egnede sig bedst.

3 Der forelå skatteklage fra Rasmus Kristjansen, Hjortshøj over
at han var sat i skat af ejendommen som hans søn nu ejede.
Det ordnedes således at skatteopkræveren udskriver skatten
af ejendommen som klagerens søn og efterfølger.

4
Gartner Johan Nielsen Skjæring androg om at få bækløbet
forbi sin ejendom og til havet optaget som offentlig vandløb.
Det vedtoges at afvente hvorvidt et eventuelt vandsyn
kan få bækken uddybet, da det ellers måtte betragtes som
unødvendigt.
5
Fra invalideforsikringsretten var meddelt at fru Mariane
Solvej og bodsmand Jens Kr. Poulsen var tilkendt understøttelse
efter invalideloven.

6
Det vedtoges at afkræve værgerådsbarnets Peter Søgren
Rasmussens fader arbejdsmand Anders Kristijan Rasmussen Sønder-
vang 46 Århus et bidrag af 10 kr. månedlig, som han var indgå-
et på at betale.

7
Fra Århus politikommune var sendt opkrævning på Jens
Karl Petersens alimentationsbidrag 90 kr. det mentes vigtigt
at underrette vedkommende om at bidraget var forfal-
den til betaling.

8
Fra Randers amt var forespurgt om Kristjan Martin
Poulsen i Brandstrup var forsørgelsesberettiget her i kommunen.
Det vedtoges at erkende ham forsørgelsesberettiget her.



9 Fra politimesteren i Rougsø m. fl. herreder var sendt anmod-

ning om at betale alimentationsbidrag for Kristjan Svendsen født i Egå.

Det vedtoges at betale men forlange beløbet afsonet.

10 Søren Krause Kjær anmodede sognerådet om at forhindre at de 

meget store fragtbiler forhindredes i at færdes på Kommunens veje.

Det vedtoges derefter at undersøge under hvilken form et muligt 

forbud bedst føres ud i virkeligheden.

11 Fra lærer Himmelstrup Egå og lærerne Fogh Kristensen var sendt 

anmodning om billeder til deres skoler. Det vedtoges at imøde-

komme andragenderne.

12 Til værgerådsmedlem i stedet for Jensine Madsen valgtes 

gårdejerenke Stine Frandsen Egå.

13 Efter forhandling med arbejdernes bestyrelse vedtoges det an-

sætte prisen på slåning af sten til 46 kr. harpning af grus til 26 kr.

Harpning at stor sten sættes til 15 kr. alt pr favn.

14 Der forelå overslag over omlavning af Brandstrup skole-

stue. Ved at indsætte ny vinduer i gavlen og lade skolestu-

en have den form den har nu lød overslaget på 1200 kr. ved at 

flytte skillerummet vilde omkostningen blive 1400 kr.

Det vedtoges at forhøre, hvorledes skoledirektionen stillede sig 

til sagen.

15 Forsømmelseslisterne dikteredes til protokollen.
16 Derefter ansattes de tilflyttede til kommuneskat 

og der beregnedes erhvervsskat for de skattepligtige.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

I. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Henry Pedersen

Onsdag D. 14. juni 1922 holdt sognerådet møde på sit

lokale på fattiggården. Følgende sager behandles. 

1 Blandt de indkomne tilbud på tørv vedtoges det 

at modtage Jens Moesmands Egå på 9 kr. pr. 1000 og 33 øre 

for hvert 1000 som skulde tælles. Dog købtes en vognladning 

af Søren M. Sørensen til 9 kr. for 1000 kr.

2Fra Årslev Hørning sogneråd var sendt anmodning om at 

erkende fodermester Marius Hansen, Ravnholt. Hørning sogn 

desuden forlangtes der fuld refusion af det ydede.

Da han har opholdt sig her i 9 år og ikke vundet forøgelsesret 

andet steds vedtoges det at erkende ham forsørgelsesberettiget 

her; men ikke yde fuld refusion foreløbig 



9
Fra politimesteren i Rougsø m. fl. herreder var sendt anmod-
ning om at betale alimentationsbidrag for Kristjan Svendsen født i Egå.
Det vedtoges at betale men forlange beløbet afsonet.

10
Søren Krause Kjær anmodede sognerådet om at forhindre at de
meget store fragtbiler forhindredes i at færdes på Kommunens veje.
Det vedtoges derefter at undersøge under hvilken form et muligt
forbud bedst føres ud i virkeligheden.

11
Fra lærer Himmelstrup Egå og lærerne Fogh Kristensen var sendt
anmodning om billeder til deres skoler. Det vedtoges at imøde-
komme andragenderne.

12
Til værgerådsmedlem i stedet for Jensine Madsen valgtes
gårdejerenke Stine Frandsen Egå.

13
Efter forhandling med arbejdernes bestyrelse vedtoges det an-
sætte prisen på slåning af sten til 46 kr. harpning af grus til 26 kr.
Harpning at stor sten sættes til 15 kr. alt pr favn.
14

Der forelå overslag over omlavning af Brandstrup skole-
stue. Ved at indsætte ny vinduer i gavlen og lade skolestu-
en have den form den har nu lød overslaget på 1200 kr. ved at
flytte skillerummet vilde omkostningen blive 1400 kr.
Det vedtoges at forhøre, hvorledes skoledirektionen stillede sig
til sagen.

15 Forsømmelseslisterne dikteredes til protokollen.

16
Derefter ansattes de tilflyttede til kommuneskat
og der beregnedes erhvervsskat for de skattepligtige.Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
I. Chr. Christensen
Chr. Pedersen

Johs. Grosen
Emil Madsen

V. Jørgensen
P. Henry Pedersen

Onsdag D. 14. juni 1922 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården. Følgende sager behandles.

1
Blandt de indkomne tilbud på tørv vedtoges det
at modtage Jens Moesmands Egå på 9 kr. pr. 1000 og 33 øre
for hvert 1000 som skulde tælles. Dog købtes en vognladning
af Søren M. Sørensen til 9 kr. for 1000 kr.
2
Fra Årslev Hørning sogneråd var sendt anmodning om at
erkende fodermester Marius Hansen, Ravnholt. Hørning sogn
desuden forlangtes der fuld refusion af det ydede.
Da han har opholdt sig her i 9 år og ikke vundet forøgelsesret
andet steds vedtoges det at erkende ham forsørgelsesberettiget
her; men ikke yde fuld refusion foreløbig



2 Fra vejinspektøren i Randers amt forelå et tilbud på 
102 kr. pr. favn sten at levere til støbning af Egå bro.   

3 Fra Slagelse politikontor var send anmodning om at 

betale et alimentationsbidrag for Niels Sigurd Andersen 

af Snekkersten nu Vejlby mar. Det vedtoges at betale 

men forlange afsoning af beløbet.

4 Fra værgerådet var sendt anmodning om bidrag til en 

rejse til et fælles møde på Nyborg strand. 

Det vedtoges at betale rejsen på jernbanen for en mand 

med 30 kr.5 Jens Karl Petersen var mødt for bede sig fri for at 

afsone de bidrag som var betalt for ham her fra kommu-

nen. Det vedtoges at lade ham være fri for at afsone da han 

lovede at han for eftertiden ikke skulde falde kommunen til byrde.

6 Fra Marie Magdalene-Koed sogneråd var forespurgt 

om sognerådet erkendte arbejdsmand Anders Peter 

Petersen forsørgelsesberettiget her i kommunen. Da af-

høringen var meget mangelfuld forlangtes enten en 

ny og fuldstændig udfyldt afhøring eller en politiafhøring.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen A. Berthelsen Chr. Pedersen

Johs. Grosen Emil Madsen V. Jørgensen P. Henry Pedersen.

L. Schmidt I. Chr. Christensen

Onsdag D. 12. Juli 1922 holdt sognerådet møde på sit

 lokale på fattiggården. Følgende sager behandles. Alle medlemmer var mødte.

1
Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var sendt klage over præste-

gårdsforpagter N. Jensen Ballegårds erhvervsskat. Det vedtoges at 

nedsætte skatten fra 150 kr. til 143 kr.

2 I anledning af den til den 15. juli fastsatte tælling af høst-

areal og kreaturer vedtoges det at vælge følgende til tællings-

kommissærer. 

I Hjortshøj valgtes gårdejer Peter Jensen og slagter Hans Jensen

I Hesselballe valgtes gårdejer Niels Kristjan Nielsen

I Kankbølle valgtes gårdejer Rasmus Laursen.

I Brandstrup

valgtes

Anton Ryssel Sørensen.

I Egå valgtes Oluf Petersen, Kristen Nielsen og slagter Knud 

Jensen. For Lystrup distrikt valgtes Arthur Sørensen.

I Skjæring valgtes gårdejer Edv. Thomsen og P. Pedersen, 

Rasmus Olsen og møller Therkildsen.



2 Fra vejinspektøren i Randers amt forelå et tilbud på
102 kr. pr. favn sten at levere til støbning af Egå bro.

3 Fra Slagelse politikontor var send anmodning om at
betale et alimentationsbidrag for Niels Sigurd Andersen
af Snekkersten nu Vejlby mar. Det vedtoges at betale
men forlange afsoning af beløbet.

4
Fra værgerådet var sendt anmodning om bidrag til en
rejse til et fælles møde på Nyborg strand.
Det vedtoges at betale rejsen på jernbanen for en mand
med 30 kr.5
Jens Karl Petersen var mødt for bede sig fri for at
afsone de bidrag som var betalt for ham her fra kommu-
nen. Det vedtoges at lade ham være fri for at afsone da han
lovede at han for eftertiden ikke skulde falde kommunen til byrde.

6 Fra Marie Magdalene-Koed sogneråd var forespurgt
om sognerådet erkendte arbejdsmand Anders Peter
Petersen forsørgelsesberettiget her i kommunen. Da af-
høringen var meget mangelfuld forlangtes enten en
ny og fuldstændig udfyldt afhøring eller en politiafhøring.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen
Emil Madsen

V. Jørgensen
P. Henry Pedersen.

L. Schmidt
I. Chr. Christensen

Onsdag D. 12. Juli 1922 holdt sognerådet møde på sit
 lokale på fattiggården. Følgende sager behandles. Alle medlemmer var mødte.

1 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var sendt klage over præste-
gårdsforpagter N. Jensen Ballegårds erhvervsskat. Det vedtoges at
nedsætte skatten fra 150 kr. til 143 kr.

2 I anledning af den til den 15. juli fastsatte tælling af høst-
areal og kreaturer vedtoges det at vælge følgende til tællings-
kommissærer.
I Hjortshøj valgtes gårdejer Peter Jensen og slagter Hans Jensen
I Hesselballe valgtes gårdejer Niels Kristjan Nielsen
I Kankbølle valgtes gårdejer Rasmus Laursen.
I Brandstrup
valgtes
Anton Ryssel Sørensen.
I Egå valgtes Oluf Petersen, Kristen Nielsen og slagter Knud
Jensen. For Lystrup distrikt valgtes Arthur Sørensen.
I Skjæring valgtes gårdejer Edv. Thomsen og P. Pedersen,
Rasmus Olsen og møller Therkildsen.



3
Fra invalidefonden var sendt meddelelse om regning over 

ydelse til Kristjan Andersen efter invalideforsikringsloven § 25 skal ind-

sendes til fonden 8 dage efter Kendelsens modtagelse. Ligeledes fore-

lå skrivelse fra Thorsager Bregnet at Kristne Alfred Kristensen 

Lystrup mark erkendtes forøgelsesberettiget i kommunen der. 

4 Fra P. Kristensen Ide var der gennem Randers amtsråd sendt 

anmodning om at komme til Skjæring fattiggård. Det ved-

toges at forsøge hvordan han vil skikke sig her men meddele amts-

rådet at han  

man

ikke før kunde have ham her, da han vilde løbe

fra fattiggården og lave ballade i nabobyerne.

5 Fra Århus politikontor var sendt meddelelse om at ud-

pantning forgæves var forsøgt hos Anders Kr. Rasmussen, 

Søndervang for et bidrag til sit barn. Det vedtoges at for-

lange beløbet 120 kr. afsonet ved fængsel.

6 Fra Marie Magdalene Koed sogneråd var sendt en politi-

afhøring over arbejdsmand Anders Peter Petersen med 

fornyet forespørgsel om han erkendtes forsørgelsesberettiget her 

i Kommunen. Da afhøringen viste at han ikke har opholdt 

sig nogen steder i over 3 år siden 18 års alderen vedtoges det 

at erkende ham forsørgelsesberettiget her.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt P. Horup Pedersen

V. Jørgensen Emil Madsen A. Berthelsen

Johs. Grosen I. Chr. Christensen

Den 1. August var sognerådet møde på sit lokale på fat-

tiggården for at antage tilbud på arbejdet ved omlav-

ning af Brandstrup skole.

Der var indkommen 4 tilbud af hvilke sognerådet 

antog det laveste som var indsendt fra tømmer Otto 

Nielsen Hesselballe og lød på 1125 kr.

Jeg undertegnede Otto Nielsen Hesselballe tilbyder 

herved at udføre arbejdet ved omlavning af Brand-

strup skole efter den fremlage beskrivelse og tegning 

til den oven mit tilbud byder på 1125 kr.

Otto Nielsen

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt I. Chr. Christensen

A. Berthelsen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen



3
Fra invalidefonden var sendt meddelelse om regning over
ydelse til Kristjan Andersen efter invalideforsikringsloven § 25 skal ind-
sendes til fonden 8 dage efter Kendelsens modtagelse. Ligeledes fore-
lå skrivelse fra Thorsager Bregnet at Kristne Alfred Kristensen
Lystrup mark erkendtes forøgelsesberettiget i kommunen der.

4
Fra P. Kristensen Ide var der gennem Randers amtsråd sendt
anmodning om at komme til Skjæring fattiggård. Det ved-
toges at forsøge hvordan han vil skikke sig her men meddele amts-
rådet at han
man
ikke før kunde have ham her, da han vilde løbe
fra fattiggården og lave ballade i nabobyerne.

5

Fra Århus politikontor var sendt meddelelse om at ud-
pantning forgæves var forsøgt hos Anders Kr. Rasmussen,
Søndervang for et bidrag til sit barn. Det vedtoges at for-
lange beløbet 120 kr. afsonet ved fængsel.
6
Fra Marie Magdalene Koed sogneråd var sendt en politi-
afhøring over arbejdsmand Anders Peter Petersen med
fornyet forespørgsel om han erkendtes forsørgelsesberettiget her
i Kommunen. Da afhøringen viste at han ikke har opholdt
sig nogen steder i over 3 år siden 18 års alderen vedtoges det
at erkende ham forsørgelsesberettiget her.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

P. Horup Pedersen
V. Jørgensen

Emil Madsen
A. Berthelsen

Johs. Grosen
I. Chr. Christensen

Den 1. August var sognerådet møde på sit lokale på fat-
tiggården for at antage tilbud på arbejdet ved omlav-
ning af Brandstrup skole.
Der var indkommen 4 tilbud af hvilke sognerådet
antog det laveste som var indsendt fra tømmer Otto
Nielsen Hesselballe og lød på 1125 kr.
Jeg undertegnede Otto Nielsen Hesselballe tilbyder
herved at udføre arbejdet ved omlavning af Brand-
strup skole efter den fremlage beskrivelse og tegning
til den oven mit tilbud byder på 1125 kr.

Otto Nielsen
Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

I. Chr. Christensen
A. Berthelsen

Johs. Grosen
Emil Madsen

V. Jørgensen
P. Horup Pedersen



Torsdag D. 10. august holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende 

sager behandledes. 

1 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var sendt fornyet 

indsigelse mod N. Jensen, Ballegårds erhvervsskat. Sogne-

rådet måtte dog fastholde sin ansættelse.

2 Fra Skjødstrup sogneråd var indsendt skatteklage over 

Niels Jensen og Rasmus Jensens erhvervsskat, da erhvervs skatten 

var over deres opgivne skatteindtægt. Det vedtoges at nedsætte 

beløbet indtægt beregnedes efter men forhøje med 30 % efter 

den ny tilføjelse efter loven, så beløbet omtrent blev det 

samme.

3 På grund af en bemærkning til Kommunens regnskab for 

regnskabsåret 1920-21 vedtoges det at søge amtsrådets 

samtykke til at hjælpekassens formand beregnede sig en 

løn af 165 kr. for året 1921-22 og at der for eftertiden 

tillodes hjælpekasseformanden at beregne sig en

årlig

løn af 100 kr.

4 Fra Maren Nielsen Hjortshøj der var tilflyttet fra 

Ølsted kommune forelå andragende om alderdomsunder-

støttelse. Det vedtoges at tilstå hende 40 kr. om måne-

den sat tørv.

5Fra invalidefonden var sendt meddelelse om at opgørelsen 

over understøttelse til Christen Alfred Christensen skulde ind-

sendes inden 8 dage efter invaliderettens kendelse.

6 Fra anker Olsen Hjortshøj var søgt om 1 friplads på Egå 

efterskole, hvilket blev ham tilstået.

7Fra Hornslet sygehus var sendt meddelelse om at 

Severine Nielsen Egå i dag blev indlagt på Århus amts 

sygeanstalt. Det vedtoges at søge om amtets tilskud.

8 Fra Randers amt var tilsendt sognerådet en an-

søgning fra Peter Christensen Yde om at komme på fat-

tiggården til fornyet erklæring.

9 Fra Århus politikammer var sendt anmodning om 

at betale et alimentationsbidrag for Peder Sørensen 

Bruns. Det vedtoges at betale men forlange beløbet af-

sonet.

10 Fra nationalforeningen var sendt anmodning om 

tilskud. Det sædvanlige tilskud bevilligedes.

11 Til hede selskabet bevilgedes 10 kr. årlig.
12 Fra enke Anna Marie Andersen var sendt an-

modning om alderdomsunderstøttelse. Det vedtoges 

at yde en månelig understøttelse af 35 kr.



Torsdag D. 10. august holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende
sager behandledes.

1
Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var sendt fornyet
indsigelse mod N. Jensen, Ballegårds erhvervsskat. Sogne-
rådet måtte dog fastholde sin ansættelse.

2
Fra Skjødstrup sogneråd var indsendt skatteklage over
Niels Jensen og Rasmus Jensens erhvervsskat, da erhvervs skatten
var over deres opgivne skatteindtægt. Det vedtoges at nedsætte
beløbet indtægt beregnedes efter men forhøje med 30 % efter
den ny tilføjelse efter loven, så beløbet omtrent blev det
samme.

3
På grund af en bemærkning til Kommunens regnskab for
regnskabsåret 1920-21 vedtoges det at søge amtsrådets
samtykke til at hjælpekassens formand beregnede sig en
løn af 165 kr. for året 1921-22 og at der for eftertiden
tillodes hjælpekasseformanden at beregne sig en

årlig
løn af 100 kr.

4
Fra Maren Nielsen Hjortshøj der var tilflyttet fra
Ølsted kommune forelå andragende om alderdomsunder-
støttelse. Det vedtoges at tilstå hende 40 kr. om måne-
den sat tørv.

5 Fra invalidefonden var sendt meddelelse om at opgørelsen
over understøttelse til Christen Alfred Christensen skulde ind-
sendes inden 8 dage efter invaliderettens kendelse.

6
Fra anker Olsen Hjortshøj var søgt om 1 friplads på Egå
efterskole, hvilket blev ham tilstået.

7
Fra Hornslet sygehus var sendt meddelelse om at
Severine Nielsen Egå i dag blev indlagt på Århus amts
sygeanstalt. Det vedtoges at søge om amtets tilskud.

8
Fra Randers amt var tilsendt sognerådet en an-
søgning fra Peter Christensen Yde om at komme på fat-
tiggården til fornyet erklæring.

9
Fra Århus politikammer var sendt anmodning om
at betale et alimentationsbidrag for Peder Sørensen
Bruns. Det vedtoges at betale men forlange beløbet af-
sonet.
10

Fra nationalforeningen var sendt anmodning om
tilskud. Det sædvanlige tilskud bevilligedes.

11 Til hede selskabet bevilgedes 10 kr. årlig.

12Fra enke Anna Marie Andersen var sendt an-
modning om alderdomsunderstøttelse. Det vedtoges
at yde en månelig understøttelse af 35 kr.



13
Til brandsynsvidne i stedet for Teodor Mogensen. Brand-

strup valgtes 

forpagter

Søren Rasmussen Brandstrup

Hesselballe.
 Brandfoged er

Jakob Ebbesen, Hesselballe.

14 Til at revidere kommuneregnskabet valgtes proprier-

tær Helms og gårdejer Villads P. Villadsen Egå.

15 Malerarbejdet ved Hjortshøj skole tillodes maler Woer for 95 kr.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen 

I. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 13. August holdt sognerådet møde på sit lokale på 

fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandledes. 

1 En friplads ved Egå efterskole tilstodes husmand Johannes 

Nielsens søn, Egå.

2 Fra Randers amt var sendt forespørgsel om Viggo Ej-

nar Mogensens søn af gårdejer Søren Mogensen Brandstrup er-

kendtes forsørgelsesberettiget her i Kommunen. Da han er født 

i Brandstrup 1 juni 1903 erkendtes han forsørgelsesberettiget her.

3 Fra udvalget for nødhjælpsarbejdsudvalget var meddelt at 

såfremt arbejdet ved dræning af fattiggårdens mark skulde udføres 

som nødhjælpsarbejde skulde andragende indgives gennem ar-

bejds direktoratet.

4 Fra Slagelse politikontor var sendt meddelelse om at 

chauffør Niels Sigurd Andersens alimentationsbidrag var betalt der 

fra og forlangtes refunderet. Det vedtoges at lade han afsone 

beløbet.

5 Fra Randers amt var sendt meddelelse om at det ikke 

fandt anledning til at imødekomme Peder S. Christensens 

anmodning om flytning fra Mariager arbejdsanstalt til Skjæ-

ring fattiggård.

6 Da hestehandler Julius Sørensen ikke har betalt sin kommune-
skat vedtoges det påny at minde herredskontoret herom.

7Det vedtoges at forespørge amtet om fru Mejer Skæring til 

trods for sit giftemål med en konkurs mand kan blive 

fri for at betale skat.

8 Fra Kirkeministeriet var meddelt at der til kirke-

skatten her i kommunen skulde opkræves 1616 kr.

9 Fra P. Linås enke i Brandstrup var sendt anmodning 

om alderdomsunderstøttelse. Da sognerådet måtte antage



13
Til brandsynsvidne i stedet for Teodor Mogensen. Brand-

strup valgtes
forpagter

Søren Rasmussen Brandstrup
Hesselballe.

 Brandfoged er
Jakob Ebbesen, Hesselballe.14

Til at revidere kommuneregnskabet valgtes proprier-
tær Helms og gårdejer Villads P. Villadsen Egå.

15 Malerarbejdet ved Hjortshøj skole tillodes maler Woer for 95 kr.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
I. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Onsdag D. 13. August holdt sognerådet møde på sit lokale på
fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandledes.

1
En friplads ved Egå efterskole tilstodes husmand Johannes
Nielsens søn, Egå.

2
Fra Randers amt var sendt forespørgsel om Viggo Ej-
nar Mogensens søn af gårdejer Søren Mogensen Brandstrup er-
kendtes forsørgelsesberettiget her i Kommunen. Da han er født
i Brandstrup 1 juni 1903 erkendtes han forsørgelsesberettiget her.

3
Fra udvalget for nødhjælpsarbejdsudvalget var meddelt at
såfremt arbejdet ved dræning af fattiggårdens mark skulde udføres
som nødhjælpsarbejde skulde andragende indgives gennem ar-
bejds direktoratet.

4
Fra Slagelse politikontor var sendt meddelelse om at
chauffør Niels Sigurd Andersens alimentationsbidrag var betalt der
fra og forlangtes refunderet. Det vedtoges at lade han afsone
beløbet.

5
Fra Randers amt var sendt meddelelse om at det ikke
fandt anledning til at imødekomme Peder S. Christensens
anmodning om flytning fra Mariager arbejdsanstalt til Skjæ-
ring fattiggård.

6 Da hestehandler Julius Sørensen ikke har betalt sin kommune-
skat vedtoges det påny at minde herredskontoret herom.

7 Det vedtoges at forespørge amtet om fru Mejer Skæring til
trods for sit giftemål med en konkurs mand kan blive
fri for at betale skat.

8
Fra Kirkeministeriet var meddelt at der til kirke-
skatten her i kommunen skulde opkræves 1616 kr.

9 Fra P. Linås enke i Brandstrup var sendt anmodning
om alderdomsunderstøttelse. Da sognerådet måtte antage



at vedkommende har været straffet for ca. 15 år 

siden uden at have fået æresoprejsning vedtoges 

det at udsætte behandlingen af sagen foreløbig.

1 Skolemulkterne tilførtes protokollen.
2 Jens Marius Jensen Egå var mødt ved sognerådsmødet 

og meddelte at hans sindsyge datter i morgen skulde 

indlægges på sindsygeanstalten ved Århus.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen V. Jørgensen

Emil Madsen Johs. Grosen Chr. Pedersen

I. Chr. Christensen A. Berthelsen L. Schmidt

Onsdag D. 11. Oktober holdt sognerådet møde på kommunens fattig-

gården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandledes. 

1Det vedtoges at ligne 1 % af formue og indkomstskatten til 

kirkernes opvarmning og 20 % til kirkeskat.

2 Det meddeltes at Randers amts sognerådsforening afholdt ge-

neralforsamling i Randers lørdag 9.14 ds.

3 Fra amtsrådet var sendt meddelelse at det ikke mente 

at have bemyndigelse til give tilladelse til at sognerådet 

bevilligede hjælpekasseforstmanden 165 kr. for det forløbne regnskabs-

år og 100 kr. for de kommende år.

4 Samfundet og hjemmet for vanføre tilstodes 25 kr. for dette år.

5
Til medlemmer af værgerådet fra 1. Januar 1923 valgtes 

Pastor Mikkelsen Hjortshøj i fru Simonsne, Hesselballe, fat-

tiggårdens bestyrer A. Bertelsen arbejdsmand Kristjan Kristjansen,

Kankbølle og gårdejerenke Stine Frandsen og til suppleanter 

henholdsvis lærer Jensen, fru Sine Sørensen 

Hesselballe

,statshusmand 

Jakob Kr. Kristensen Brandstrup. Niels Pulsen. Krankbølle og 

fru Marie Holme Villadsen Egå.

6 Fra Andreas Rasmussen Skovvangsvej 46 var sendt med-

delelse om at han ikke kunde betale de penge han skyl-

der Kommunen nu til Oktober, men han skulde betale så 

snart det var ham muligt.

7 Fængselshjælpen tilstodes 10 kr. for indeværende år.
8 Frelsens hær tilstodes 10 kr. og lover herfor eftersøgelse 

efter alimentanter og l. gratis.

9 Fra Århus fattigudvalg var forespurgt om arbejdsm.

Jens Carl Petersens børn Søren Kristjans og Kristjan Bertel



at vedkommende har været straffet for ca. 15 år
siden uden at have fået æresoprejsning vedtoges
det at udsætte behandlingen af sagen foreløbig.

1 Skolemulkterne tilførtes protokollen.
2

Jens Marius Jensen Egå var mødt ved sognerådsmødet
og meddelte at hans sindsyge datter i morgen skulde
indlægges på sindsygeanstalten ved Århus.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen

Johs. Grosen
Chr. Pedersen

I. Chr. Christensen
A. Berthelsen

L. Schmidt

Onsdag D. 11. Oktober holdt sognerådet møde på kommunens fattig-
gården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sager behandledes.

1
Det vedtoges at ligne 1 % af formue og indkomstskatten til
kirkernes opvarmning og 20 % til kirkeskat.

2
Det meddeltes at Randers amts sognerådsforening afholdt ge-
neralforsamling i Randers lørdag 9.14 ds.

3
Fra amtsrådet var sendt meddelelse at det ikke mente
at have bemyndigelse til give tilladelse til at sognerådet
bevilligede hjælpekasseforstmanden 165 kr. for det forløbne regnskabs-
år og 100 kr. for de kommende år.

4 Samfundet og hjemmet for vanføre tilstodes 25 kr. for dette år.

5
Til medlemmer af værgerådet fra 1. Januar 1923 valgtes
Pastor Mikkelsen Hjortshøj i fru Simonsne, Hesselballe, fat-
tiggårdens bestyrer A. Bertelsen arbejdsmand Kristjan Kristjansen,
Kankbølle og gårdejerenke Stine Frandsen og til suppleanter
henholdsvis lærer Jensen, fru Sine Sørensen

Hesselballe
,statshusmand

Jakob Kr. Kristensen Brandstrup. Niels Pulsen. Krankbølle og
fru Marie Holme Villadsen Egå.

6
Fra Andreas Rasmussen Skovvangsvej 46 var sendt med-
delelse om at han ikke kunde betale de penge han skyl-
der Kommunen nu til Oktober, men han skulde betale så
snart det var ham muligt.

7
Fængselshjælpen tilstodes 10 kr. for indeværende år.

8 Frelsens hær tilstodes 10 kr. og lover herfor eftersøgelse
efter alimentanter og l. gratis.

9 Fra Århus fattigudvalg var forespurgt om arbejdsm.
Jens Carl Petersens børn Søren Kristjans og Kristjan Bertel



var forsørgelsesberettiget her i Kommunen da de skulde 

fjærnes fra hjemmet. Da den yngste Kristjan Bertel for tiden

 opholder sig hos arbejdsmand Anders Peter Petersen. Skjæring 

hede og har det godt der mente sognerådet at han muligvis 

kunde vedblive at være der mod nogen godtgørelse til pleje-

hjemmet.

10 Fra politimesteren i Hads herred var meddelt at 

han forskudsvis havde betalt 66 kr. for Lauris Jørgen Jørgensen 

som alimentationsbidrag. Det vedtoges at betale uden at 

forlange afsoning.

11 Det vedtoges at afholde licitations til næste møde

 og der udlicitere tromling af de stykker vej der får nyt 

nedlæg.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

I. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 8. November holdt sognerådet møde på sit lokale

 på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sa-

ger behandledes. 

1 Skemaer om høstudbyttet for begge sogne udfyldtes.
2 Fra menighedsrådet var sendt andragende om at levere vand 

til kirkegårdsgangene i Egå Kirke. Efter nogen diskussion herom 

overlodes det til formanden at ordne dette med menigheds –

rådsmedlemmerne i Egå.

3 Der var tilsendt sognerådet 2 resolutioner fra Anders 

Anton Andersen der for tiden afsoner en straf for brand-

stiftelse i Horsens tugthus. Det vedtoges at betale og und-

lade for tiden at forlange afsoning da man ikke antager 

at han har noget at betale med.

4 Fra Randers amt forelå meddelelse om at det indgik 

på at betale 1/3 af udgifterne ved Ane Mette Jensens ophold 

på sindssygeanstalten.

5 Ligeledes indgik amtet på at betale 1/3 af udgiften ved 

Severine Nielsine Nilsens ophold på sindssygeanstalten.

6 Jens Karl Petersen var mødt i anledning af at der 

var afkrævet ham et alimentationsbidrag, som der-

efter var tilsendt sognerådet. Det vedtoges at give 

ham 1 måneds frist og såfremt pengene ikke var betalte 



var forsørgelsesberettiget her i Kommunen da de skulde
fjærnes fra hjemmet. Da den yngste Kristjan Bertel for tiden
 opholder sig hos arbejdsmand Anders Peter Petersen. Skjæring
hede og har det godt der mente sognerådet at han muligvis
kunde vedblive at være der mod nogen godtgørelse til pleje-
hjemmet.

10
Fra politimesteren i Hads herred var meddelt at
han forskudsvis havde betalt 66 kr. for Lauris Jørgen Jørgensen
som alimentationsbidrag. Det vedtoges at betale uden at
forlange afsoning.

11
Det vedtoges at afholde licitations til næste møde
 og der udlicitere tromling af de stykker vej der får nyt
nedlæg.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen

L. Schmidt
A. Berthelsen

I. Chr. Christensen
Chr. Pedersen

Johs. Grosen
Emil Madsen

V. Jørgensen
P. Horup Pedersen

Onsdag D. 8. November holdt sognerådet møde på sit lokale
 på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende sa-
ger behandledes.

1 Skemaer om høstudbyttet for begge sogne udfyldtes.

2 Fra menighedsrådet var sendt andragende om at levere vand
til kirkegårdsgangene i Egå Kirke. Efter nogen diskussion herom
overlodes det til formanden at ordne dette med menigheds –
rådsmedlemmerne i Egå.

3
Der var tilsendt sognerådet 2 resolutioner fra Anders
Anton Andersen der for tiden afsoner en straf for brand-
stiftelse i Horsens tugthus. Det vedtoges at betale og und-
lade for tiden at forlange afsoning da man ikke antager
at han har noget at betale med.
4
Fra Randers amt forelå meddelelse om at det indgik
på at betale 1/3 af udgifterne ved Ane Mette Jensens ophold
på sindssygeanstalten.
5
Ligeledes indgik amtet på at betale 1/3 af udgiften ved
Severine Nielsine Nilsens ophold på sindssygeanstalten.
6

Jens Karl Petersen var mødt i anledning af at der
var afkrævet ham et alimentationsbidrag, som der-
efter var tilsendt sognerådet. Det vedtoges at give
ham 1 måneds frist og såfremt pengene ikke var betalte



inden den tid skulde resten afsones.
7 Fra lærer Jensen var sendt meddelelse om at lærer

han ikke ønskede være suppleant til værgerådet. I hans 

sted valgtes Emil Madsen,Hjortshøj.

8 Fra lærer Jensen var sendt andragende om at få 

halvdelen af vikarlønnen fra 28/8-30/9 i alt 175 kr. be-

talt af sognerådet. Det vedtoges at betale.

9 Fra Hans Peter Thomsen var sendt anmodning om efter-

givelse af tidligere modtaget fattighjælp. Det vedtoges at 

forespørge hvor meget og hvilken tid han havde modtaget fattig-

hjælp.

10 Fra Horsens byråd var forespurgt om husmand Jens 

Jørgensen Rasmussen var forøgelsesberettiget her i kommunen.

Det vedtoges at svare bekræftende.

11 Til voldgiftsmand til afløsning af det gårde og boelsmands-

steder påhvilende hoveri og lignende pligtarbejde valgtes 

Villads P. Villadsen Egå.

12 Fra Skjødstrup sogneråd var forespurgt om arbejdsm. 

Henrik Sørensen i Vorre erkendtes forøgelsesberettiget her 

i kommunen. Det vedtoges at forsøge at få han betragtet 

som udlænding, da an er født Kiel og få ham under am-

tets forsorg.

13 Fra Buderup - Gravlev sogneråd var forespurgt 

om telefontekniker Niels Ballers hustru erkendtes forsørgel-

sesberettiget her i kommunen. Hun havde været indlagt 

på epidemiafdelingen i Ålborg. Det antoges at der ikke 

betaltes på epidemiafdelingen nu, men hvis dette var til-

fældet vilde man have tilsendt dåbsattest før hun erken-

tes forøgelsesberettiget her.

14 Fra Ryssel, Brandstrup var sendt anmodning om 

fritagelse for snefogedhvervet i Brandstrup distrikt fra 

1. December d. å. Det vedtoges i hans sted at vælge Anders Poul-

sen Brandstrup i hans sted.

15 Fra arbejdsdirektoratet samt fra indenrigsministeriet 

forelå skrivelser om at arbejdet ved dræning af fattig-

gårdens mark kunde antages som nødhjælpsarbejde 

og det vedtoges at begynde arbejdet snarest.

16 Det vedtoges at flytte et af de legater som Kom-

munen bestyrer fra andelsbanken til landbosparekas-

sen.

17 Det vedtoges at anskaffe den i fjord udkomne post- 

adressebog.  



inden den tid skulde resten afsones.

7
Fra lærer Jensen var sendt meddelelse om at lærer
han ikke ønskede være suppleant til værgerådet. I hans
sted valgtes Emil Madsen,Hjortshøj.

8 Fra lærer Jensen var sendt andragende om at få
halvdelen af vikarlønnen fra 28/8-30/9 i alt 175 kr. be-
talt af sognerådet. Det vedtoges at betale.

9 Fra Hans Peter Thomsen var sendt anmodning om efter-
givelse af tidligere modtaget fattighjælp. Det vedtoges at
forespørge hvor meget og hvilken tid han havde modtaget fattig-
hjælp.

10
Fra Horsens byråd var forespurgt om husmand Jens
Jørgensen Rasmussen var forøgelsesberettiget her i kommunen.
Det vedtoges at svare bekræftende.
11 Til voldgiftsmand til afløsning af det gårde og boelsmands-

steder påhvilende hoveri og lignende pligtarbejde valgtes
Villads P. Villadsen Egå.

12 Fra Skjødstrup sogneråd var forespurgt om arbejdsm.
Henrik Sørensen i Vorre erkendtes forøgelsesberettiget her
i kommunen. Det vedtoges at forsøge at få han betragtet
som udlænding, da an er født Kiel og få ham under am-
tets forsorg.

13 Fra Buderup - Gravlev sogneråd var forespurgt
om telefontekniker Niels Ballers hustru erkendtes forsørgel-
sesberettiget her i kommunen. Hun havde været indlagt
på epidemiafdelingen i Ålborg. Det antoges at der ikke
betaltes på epidemiafdelingen nu, men hvis dette var til-
fældet vilde man have tilsendt dåbsattest før hun erken-
tes forøgelsesberettiget her.

14Fra Ryssel, Brandstrup var sendt anmodning om
fritagelse for snefogedhvervet i Brandstrup distrikt fra
1. December d. å. Det vedtoges i hans sted at vælge Anders Poul-
sen Brandstrup i hans sted.

15 Fra arbejdsdirektoratet samt fra indenrigsministeriet
forelå skrivelser om at arbejdet ved dræning af fattig-
gårdens mark kunde antages som nødhjælpsarbejde
og det vedtoges at begynde arbejdet snarest.

16 Det vedtoges at flytte et af de legater som Kom-
munen bestyrer fra andelsbanken til landbosparekas-
sen.

17
Det vedtoges at anskaffe den i fjord udkomne post-
adressebog. 



Fortegnelse over bud ved licitationen over sten og grus d. 8-11-1922.

Nr Leverandørens navn Leveringssted
Antal favne
stengrus

Pris pr. favn
kørsel stengrus Samlet pris

P. Linå Elsted Hjortshøjvej 4 30 kr.
- grus Hjortshøj Ega (P Enok) 1 30 kr.

Julius JunkerP. Linå Hesselballe (ved ) 2 2 bakkeg.
slåede

85 14

Jens Jensen Ved Vandbeholderen 2 ral32
P. Linå P. Linå Ved Rasmus Sørensen 2 1 .b 40 15
P. Linå P. Linå Ved Karl Thomsen 2 2 b. 40 16
P. Linå P. Linå Ved Solbakken 2 2 b. 40 15
P. Linå Kankbøllevej ved A. Thom 5 ral 30

P. Linå E. Madsen Bakken ved L. Sørensen 1 1 b 39 18
P. Linå Skovbakken 1 fod 35
P. Linå Ved Hans Bruun 2 40
Julius JunkerB. SørenseBenstrup skel 5 4 b 30 30

Søren Madsen Fra Skolen efter Benstrup3 2 b. 29 25

Marius RasmusSøren MadsenHesselballe by. 2 2 b. 30 28

Lars KristjansenN. SejrEgå by ved St. Fransen 2 1 b. 25k. 20

N Sejr A. Bomholt 3ral - 1k. b.25 kr. 20

Kristjan Johanse m. 5ral 25K.

Jakob Jakobsen Poulis vej 1 ral 23kr.

Søren Johansen Skjæring mølle 3 ral 23 K.
Joh. Grosens mark. 2 ral 23K.

Jakob Jakobsen Helms markvej 1ral 30kr.

J. JakobsFra bækken tl Helms 43 b 25
Kørsel
18

Lars KristjansenN Sejr Albert Poulsens mark 53 b 24 25
Jakob Jakobsen Ved P. Støvers gård 2rat 25

N. SejrVed S. Sørensen 21b 25 20

Ved P. Holms til bøgen 2for 25
Lars Kristjans Ved Jens Grosen 2fod. 25

Jakob JakobsenN. SejrVed S. Bruusmak
5

3 25 20

Edv Thomsen Den ny hedevej 3 ral 10

Søren Johansen Ved Byngsminde 6 10

Ved P. Vindberg mark 5 11

Skjæring havvej 1 15

Jakob JakobsenN. Sejr.Ved Langgårds mølle2
2b 25 25

2 ford. 25

Niels Sejr overtog levering af 3 favne grus til skolestien a 35 kr.



Fortegnelse over bud ved licitationen over sten og grus d. 8-11-1922.

Nr
Leverandørens navn

Leveringssted
Antal favne
sten

grus

Pris pr. favn

kørsel sten grus
Samlet pris

P. Linå Elsted Hjortshøjvej 4 30 kr.

- grus Hjortshøj Ega (P Enok) 1 30 kr.

Julius Junker P. Linå Hesselballe (ved ) 2 2 bakkeg. slåede
85

14
Jens Jensen Ved Vandbeholderen 2 ral 32

P. Linå P. Linå Ved Rasmus Sørensen 2 1 .b 40 15
P. Linå P. Linå Ved Karl Thomsen 2 2 b. 40 16
P. Linå P. Linå Ved Solbakken 2 2 b. 40 15
P. Linå Kankbøllevej ved A. Thom 5 ral 30
P. Linå E. Madsen Bakken ved L. Sørensen 1 1 b 39 18
P. Linå Skovbakken 1 fod 35
P. Linå Ved Hans Bruun 2 40
Julius Junker B. Sørense Benstrup skel 5 4 b 30 30
Søren Madsen Fra Skolen efter Benstrup 3 2 b. 29 25
Marius Rasmus Søren Madsen Hesselballe by. 2 2 b. 30 28

Lars Kristjansen N. Sejr Egå by ved St. Fransen 2 1 b. 25k. 20

N Sejr A. Bomholt 3ral - 1k. b. 25 kr. 20
Kristjan Johanse m. 5ral 25K.

Jakob Jakobsen Poulis vej 1 ral 23kr.
Søren Johansen Skjæring mølle 3 ral 23 K.

Joh. Grosens mark. 2 ral 23K.

Jakob Jakobsen Helms markvej 1ral 30kr.
J. Jakobs Fra bækken tl Helms

4
3 b 25

Kørsel
18

Lars Kristjansen N Sejr Albert Poulsens mark 5 3 b 24 25
Jakob Jakobsen Ved P. Støvers gård 2rat 25

N. Sejr Ved S. Sørensen 2 1b 25 20
Ved P. Holms til bøgen 2for 25

Lars Kristjans Ved Jens Grosen 2fod. 25
Jakob Jakobsen N. Sejr Ved S. Bruusmak

5

3 25 20

Edv Thomsen Den ny hedevej 3 ral 10
Søren Johansen Ved Byngsminde 6 10

Ved P. Vindberg mark 5 11
Skjæring havvej 1 15

Jakob Jakobsen N. Sejr. Ved Langgårds mølle 2
2b

25 25

2 ford. 25

Niels Sejr overtog levering af 3 favne grus til skolestien a 35 kr.



Fra Hans Chr. Sørensen, Egå var tilsendt anmod-

ning om alderdomsunderstøttelse. Tillige var vedlagt 

en regnen på 173 kr. 55 øre, for hans kones sygehusophold.

Det vedtoges at henvende sig til hjælpekassen om beta-

ling af regningen. Han tillodes 60 kr. pr. måned fra 1. 

November d.a. at regne.

Fra lærerinde fog Christensen forelå andragende om 

en skolevægt og et skab til undervisningsmidler. Det 

overlodes skolepatronen at få skabet anskaffet og deref-

ter at forespørge hvad der mentes med skolevægt.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen  L. Schmidt Berthelsen

I. Chr. Christensen Johs. Grosen Emil Madsen

Chr. Pedersen V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 22. November holdt sognerådet ekstramøde på fattig-

gården, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var mødte. 

1 Fra Randers amt var forespurgt hvor store udgifter kom-

munen havde ved de alderdomsunderstøttede der var an-

bragt på asylet for at beregne de faste takster til aldersrenter 

loven.

2 Der bevilgedes 50 kr. til Egå friskole.
3 Fra Buderup Gravlev sogneråd var sendt fornyet anmod-

ning om at erkende telefontekniker Niels Balles hustru 

forsørgelsesberettiget her i kommunen. Det vedtoges at forlange 

mere bestemte oplysninger.

4 I anledning af P. Blåbjerg skatteklage var fra skatterå

det forespurgt om sognerådet anskuede om opgivelsen .

Sognerådet antog at selvopgivelsen var rigtigt.

5

Fra Holbæk fattigudvalg var meddelt at landarbejder Christen Mikkelsen Pedersen var indlagt som blottet 

for erhverv på Holbæk fattiggård. Da han flere gange 

er løbet fra pladsen vedtoges det få ham anbragt i 

3 måneder enten på Korsør eller Mariager arbejdsan-

stalt.

6 Bestyrelsen for arbejderne var mødt for at træffe over-

enskomst om stenharpning og stenslåning. Det vedtoges at 

give 6 kr. 25 øre for slåning pr. meter3 og 90 øre for frasortering 

af flint pr meter3 og for harpning 3 kr. 8 for harpning pr. meter 

Timelønnen satte til 70 øre pr. time. 



Fra Hans Chr. Sørensen, Egå var tilsendt anmod-
ning om alderdomsunderstøttelse. Tillige var vedlagt
en regnen på 173 kr. 55 øre, for hans kones sygehusophold.
Det vedtoges at henvende sig til hjælpekassen om beta-
ling af regningen. Han tillodes 60 kr. pr. måned fra 1.
November d.a. at regne.
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ter at forespørge hvad der mentes med skolevægt.
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Emil Madsen

Chr. Pedersen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Onsdag D. 22. November holdt sognerådet ekstramøde på fattig-
gården, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var mødte.

1
Fra Randers amt var forespurgt hvor store udgifter kom-
munen havde ved de alderdomsunderstøttede der var an-
bragt på asylet for at beregne de faste takster til aldersrenter
loven.

2 Der bevilgedes 50 kr. til Egå friskole.
3

Fra Buderup Gravlev sogneråd var sendt fornyet anmod-
ning om at erkende telefontekniker Niels Balles hustru
forsørgelsesberettiget her i kommunen. Det vedtoges at forlange
mere bestemte oplysninger.

4
I anledning af P. Blåbjerg skatteklage var fra skatterå
det forespurgt om sognerådet anskuede om opgivelsen .
Sognerådet antog at selvopgivelsen var rigtigt.
5

Fra Holbæk fattigudvalg var meddelt at landarbejder
Christen Mikkelsen Pedersen var indlagt som blottet
for erhverv på Holbæk fattiggård. Da han flere gange
er løbet fra pladsen vedtoges det få ham anbragt i
3 måneder enten på Korsør eller Mariager arbejdsan-
stalt.

6
Bestyrelsen for arbejderne var mødt for at træffe over-
enskomst om stenharpning og stenslåning. Det vedtoges at
give 6 kr. 25 øre for slåning pr. meter3 og 90 øre for frasortering
af flint pr meter3 og for harpning 3 kr. 8 for harpning pr. meter
Timelønnen satte til 70 øre pr. time.



7 Fra lærer Schødt Nielsen var sendt andragende om tilskud 

til aftenskolen. Der vedtoges at yde 45 kr.

8 Det vedtoges at bygge et bræddeskur nede i Skjæring hede til 

læ for de arbejdende der.

9 Fra Rougsø m. fl. h. var sendt meddelelse om at der var betalt 

54 kr. for Kristjan Svendsens barn. Det vedtoges at betale men give pos-

mesteren opmærksom på at barnet nu havde plads og tjente til sit 

underhold.

10 Fra overværgerådet var sendt meddelelse om at Jens Carl Petersens 

søn var anbragt på plejehjemmet Hasseris ved Ålborg.

10 Da tømer Niels Andersen, Egå D. 26. November holdt guldbryllup 

vedtoges det at yde ham en ekstraunderstøtte af 50 kr.

12 Fra Hans P. Thomsen var på ny sendt skrivelse om eftergivelse af 

modtaget fattighjælp. Da han opgav fejlagtige oplysninger vedtoges 

det at affordre ham det ydede. I regnskabsåret 1917-18 73 kr. 41 øre 

og eftergive ham det forud ydede godt 150 kr.

13 Det vedtoges at rette den rendesten i Egå som går langs kir-

kepladsen så kjørslen om hjørnet bliver noget bedre.

14 Grete Laursen havde attest fra dr. Hasle i Skjødstrup om 

at hun trænge til massagebehandling. Det vedtoges at for-

søge at få sygeplejersken til at give denne behandling.

15 Fra amtet var forespurgt ophævelse af huslejenævnet 

havde ophjulpet byggelyst. Da vedtoges at svare at huslejenævnet 

her ikke var ophævet men at det ved ophævelse 

ikke vilde fremme byggeriet.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

I. Chr. Christensen Chr. PedersenChr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 13. December 1922 holdt sognerådet møde på fattig-

gården. Følgende sager behandledes. 

1 Fra Kristen Jensen var andragende om at få opholdet på 

anderdoms asylet. Det vedtoges at anbringe ham her fore-

løbig til 1. April 1923.

2 Fra landsoverskatterådet var sendt klager over stats-
skatten fra proprietær Secher, Hjortshøjlund og gårdejer 

P. Holme Villadsen. Sognerådet har engang godkendt
deres angivelser og måtte antage at de var rigtige. 



7
Fra lærer Schødt Nielsen var sendt andragende om tilskud
til aftenskolen. Der vedtoges at yde 45 kr.
8

Det vedtoges at bygge et bræddeskur nede i Skjæring hede til
læ for de arbejdende der.

9
Fra Rougsø m. fl. h. var sendt meddelelse om at der var betalt
54 kr. for Kristjan Svendsens barn. Det vedtoges at betale men give pos-
mesteren opmærksom på at barnet nu havde plads og tjente til sit
underhold.

10
Fra overværgerådet var sendt meddelelse om at Jens Carl Petersens
søn var anbragt på plejehjemmet Hasseris ved Ålborg.

10
Da tømer Niels Andersen, Egå D. 26. November holdt guldbryllup
vedtoges det at yde ham en ekstraunderstøtte af 50 kr.

12
Fra Hans P. Thomsen var på ny sendt skrivelse om eftergivelse af
modtaget fattighjælp. Da han opgav fejlagtige oplysninger vedtoges
det at affordre ham det ydede. I regnskabsåret 1917-18 73 kr. 41 øre
og eftergive ham det forud ydede godt 150 kr.

13
Det vedtoges at rette den rendesten i Egå som går langs kir-
kepladsen så kjørslen om hjørnet bliver noget bedre.

14
Grete Laursen havde attest fra dr. Hasle i Skjødstrup om
at hun trænge til massagebehandling. Det vedtoges at for-
søge at få sygeplejersken til at give denne behandling.

15
Fra amtet var forespurgt ophævelse af huslejenævnet
havde ophjulpet byggelyst. Da vedtoges at svare at huslejenævnet
her ikke var ophævet men at det ved ophævelse
ikke vilde fremme byggeriet.
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A. Berthelsen
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Emil Madsen
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P. Horup Pedersen

Onsdag D. 13. December 1922 holdt sognerådet møde på fattig-
gården. Følgende sager behandledes.

1
Fra Kristen Jensen var andragende om at få opholdet på
anderdoms asylet. Det vedtoges at anbringe ham her fore-
løbig til 1. April 1923.

2Fra landsoverskatterådet var sendt klager over stats-
skatten fra proprietær Secher, Hjortshøjlund og gårdejer
P. Holme Villadsen. Sognerådet har engang godkendt
deres angivelser og måtte antage at de var rigtige.



3 Fra fiskernes understøttelsesforening forelå andragende 

om tilskud fra Kommunen. Da vi her i kommunen 

skaffer arbejde til alle der vil arbejde syntes sognerådet 

ikke at man burde give dem begærede understøttelse.

4 I anledning af fattiggårdsmarken dræning vedtoges 

det at forlange tilbud på   

røde

rør fra Emiliedal, Ommestrup

og Ødum teglværk. Der skal bruges i alt 4250 2” rør 4202

2½” og 900 st 3”.

5 Kristen Kristensen Egå havde søgt finansministeriet om at efter-

give ham et lån af 280 kr. og sagen var sendt til sognerådets erklæring.

Sognerådet kunde kun udtale at Kr. Kristensen ikke ejede mere end 

godt 5000 kr. og at han jo nok kunde trænge for at få summen eftergivet.

6 Fra Væhr-Nebel sogneråd var meddelt at Jens Karl Peter-

sens barn var i pleje hos moderens søster der i kommunen 

men at de ikke fik den lovede betaling. Det vedtoges at få bar-

net anbragt i et plejehjem i Randers på Kommunens regning.

7 Til et møde Randers sammen med landsoverskatterådet 

vedtog sognerådet at lade sig repræsentere.

8 Hans Thomsen. Frederik sendte fornyet andragende om 

eftergivelse af fattighjælp. Det vedtoges at fastholde kra-

vet af tilbagebetaling af den i 1917-18 ydede hjælp.

9 Fra Niels Hansen m.fl. var indsendt anmodning om 

at optage vejen fra landevejen til gl. Egå bro. Da fort-

sættelsen af vejen er privat vedtoges det at nægte at 

optage den på regulativet men man vedtog at op-

tage den samtidig med at vejen over Vejlby fed blev 

optaget som offentlig.

10 Vejregulativet fremlagdes, og det vedtoges at la-

de det være uforandret og lade det fremlægge til efter-

syn på fattiggården.

11 Fra værgerådet i Århus var meddelt at Jens Karl Peter-

sen Århus ved et værgerådsdekret var idømt at betale 8 kr. 

pr. måned til hans på Hasseris optagelseshjem anbragte søn.

12 Fra Holbæk fattigvæsen var påny sendt anmodning om 

at få Christen Mikkelsen Petersen hjemsendt. Det vedtoges at 

få ham hjemsent til fattiggården; men få både regningen 

ved denne hjemsendelse og det tidligere ydede betalt fra 

hans værge Købmand Sørensen, Krajbjerg.

13 Fra Kellers åndsvageanstalt forespurgtes om man 

endnu ønsker Ane Laurine Jensen anbragt på an-

stalten, Det vedtoges at svare bekræftende.



3 Fra fiskernes understøttelsesforening forelå andragende
om tilskud fra Kommunen. Da vi her i kommunen
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14 Fra Jens Karl Petersen var sendt skrivelse om at han kun 

kunde betale 40 kr. af 90 kr. som han lovede for en måned siden.

Det vedtoges at tage mod 40 kr. og forlange resten betalt i næste måned 

da de ellers blev afsonet.

15 Marinus Rasmusen havde indsendt andragende om et grundfor-

bedringslån af 2500 kr. Det vedtoges at udsætte sagen foreløbig og 

muligvis give et lån til næste vinter hvis der blev mangel på arbejde.

16
Til brandsynsvidne i stedet for Søren Rasmussen  Brandstrup

Hesselballe

der 

er bortrejst valgtes gårdejer Marinus Rasmussen Hesselballe.

17 Peter Fillerup Jensen Hesselballe mark androg om alderdoms-

understøttelse. Det vedtoges at yde 40 kr. månedlig. 

18 Fra beboere i Egå var indsendt andragende til sognerådet 

om at nedlægge kloakrør langs gaderne i Egå da beboerne så 

selv vilde anlægge gangsti. Det vedtoges at nedsætte et udvalg 

på 3 medlemmer til at forhandle med et udvalg af beboerne 

og til at få udarbejdet et bestemt oveslag over udgifterne derved. 

Til udvalget blev Johannes Grosen, Emil Madsen og Bertelsen valgt.

19 Fra lærer og lærerinden i Skjæring var sendt andragende om 

at betale de faste afgifter til eleksitesværket. Det vedtogs at

betale.

20 Det vedtoges at lade overslaget over indtægter og udgifter

 for det kommende år være som indeværende regnskabsår så der 

til næste år pålignes efter samme beløb som nu til ejendomsskyld og 

hartkorn.

21
Mødet hævet

Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Torsdag D. 28. December holdt sognerådet ekstramøde 

på lokalet på fattiggården, Alle medlemmer var mødte.  Føl-

gende sager behandledes. 

1 Kristjan Kristensen, Plirup var mødt ved sogneråds-

mødet for at træffe overenskomst om pleje af Jens Karl 

Petersens yngste barn. Det vedtoges at yde ham en pleje-

løn fra Kommunen af 120 kr. pr. år samt ekstra 50 kr. for 

det første halvår til tøj til barnet.

Det vedtoges desuden at få Jens K. Petersens fraskilte 

kone til at yde et bidrag til barnet efter en henvendelse 

til Amtet. Hendes ad. var et 7 Novemb. d. år: Vestergade 



14
Fra Jens Karl Petersen var sendt skrivelse om at han kun
kunde betale 40 kr. af 90 kr. som han lovede for en måned siden.
Det vedtoges at tage mod 40 kr. og forlange resten betalt i næste måned
da de ellers blev afsonet.
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bedringslån af 2500 kr. Det vedtoges at udsætte sagen foreløbig og
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og til at få udarbejdet et bestemt oveslag over udgifterne derved.
Til udvalget blev Johannes Grosen, Emil Madsen og Bertelsen valgt.

19
Fra lærer og lærerinden i Skjæring var sendt andragende om
at betale de faste afgifter til eleksitesværket. Det vedtogs at
betale.

20
Det vedtoges at lade overslaget over indtægter og udgifter
 for det kommende år være som indeværende regnskabsår så der
til næste år pålignes efter samme beløb som nu til ejendomsskyld og
hartkorn.

21
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på lokalet på fattiggården, Alle medlemmer var mødte.  Føl-
gende sager behandledes.
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Kristjan Kristensen, Plirup var mødt ved sogneråds-
mødet for at træffe overenskomst om pleje af Jens Karl
Petersens yngste barn. Det vedtoges at yde ham en pleje-
løn fra Kommunen af 120 kr. pr. år samt ekstra 50 kr. for
det første halvår til tøj til barnet.
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kone til at yde et bidrag til barnet efter en henvendelse
til Amtet. Hendes ad. var et 7 Novemb. d. år: Vestergade



hotel Århus, men hun er rejst derfra og ingen 

ved hvorhen. 

2 Tillægsligning foretoges for de nylig tilflyttede.
3 Fra 3 teglværker forelå tilbud på drænrør til fattiggår-

dens mark. Det vedtoges at tage rør fra Emiliendal som 

havde givet det billigste tilbud.

4 Fra skrædder Pedersens hustru forelå begæring om al-

derdomsunderstøttelse. Det vedtoges at yde 20 kr. pr. måned 

men forlange dåbsattest før noget udbetaltes.

5 Fra Buderup Granlev sogneråd var sendt afhø-
ring over distriktsmontør Niels Balle, hvorefter det 

vedtoges at erkende ham forsørgelsesberettiget her.
6 Fra Holbæk fattigudvalg var sendt meddelelse om 

at Chresten Mikkelsen Petersen var bortgået fra arbejdets 

anstalten i anstaltens tøj hvorover regning blev sendt.

7 Fra Thorsager Bregnet sogneråd var forespurgt om man 

erkender Rasmus Nielsen (Agri) forsørgelseberettiget her 

i Kommune. Det vedtoges at anerkende ham.

8 Brændevinafgiften foreslås til samme summer som sidste år.
Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen V. Jørgensen

Emil Madsen Chr. Christensen J. Chr. Christensen

Johs. Grosen A. Berthelsen

Onsdag D. 10 Januar holdt sognerådet ekstramøde på lokalet 

på fattiggården, Alle medlemmer var mødte.  Følgende sager 

behandledes. 

1 Fra Væhr-Nebel sogneråd meddeltes at sognerådet der

 var villig til at betale plejeløn til Jens Karl Petersens barn 

der er i pleje der i Kommunen mod fuld refusion her fra. 

Det vedtoges at modtage tilbuddet.

2 Fra Sine Nielsen, Egå var søgt om tilskud til et kur-

ophold. Der bevilgedes 210 kr. for så vidt hjælpekassen 

vilde udbetale beløbet.

3 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.
4 Fra Andreas Kristjan Rasmussen Søndervang 46 Århus var sendt 

anmodning om eftergivelse eller henstand af beløbet 120 kr. 

som han skylder kommunekassen. Det vedtoges at give 

ham henstand til 1. Juli 1923. 
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erkender Rasmus Nielsen (Agri) forsørgelseberettiget her
i Kommune. Det vedtoges at anerkende ham.

8 Brændevinafgiften foreslås til samme summer som sidste år.
Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

V. Jørgensen
Emil Madsen

Chr. Christensen
J. Chr. Christensen

Johs. Grosen
A. Berthelsen

Onsdag D. 10 Januar holdt sognerådet ekstramøde på lokalet
på fattiggården, Alle medlemmer var mødte.  Følgende sager
behandledes.

1
Fra Væhr-Nebel sogneråd meddeltes at sognerådet der
 var villig til at betale plejeløn til Jens Karl Petersens barn
der er i pleje der i Kommunen mod fuld refusion her fra.
Det vedtoges at modtage tilbuddet.

2Fra Sine Nielsen, Egå var søgt om tilskud til et kur-
ophold. Der bevilgedes 210 kr. for så vidt hjælpekassen
vilde udbetale beløbet.

3 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.

4 Fra Andreas Kristjan Rasmussen Søndervang 46 Århus var sendt
anmodning om eftergivelse eller henstand af beløbet 120 kr.
som han skylder kommunekassen. Det vedtoges at give
ham henstand til 1. Juli 1923.



5 Fra Randers amtsråd forelå approbation på Kommunens til-

bud på sten til andevejen af 16½ kr. for m3 i alt 700 kr. til 1155 kr.

6 Fra Anders Peter Petersen Kolindbro var forespurgt om der

 var brug for en stømpestrikker her da der var for lidt at bestille 

hvor han boede. Det vedtoges at svare at der var ingen ledige lej-

lighed men han måske ved at skrive til brugsforeningen her kunde 

afsætte noget af sit arbejde.

7 Fra Emil Henriksen i Hjortshøj var sendt anmodning om at ud-

nævne en ny brandfoged og vidner. 

Det vedtoges at vælge smed Karl Kristjansen Hjortshøj til brand-

foged og gårdejer Niels Jensen Høgh og maler Woer til brand-

synsvidner.

8 Separoret Johanne Bruns i Lystrup fødte barn vedtoges det at 

søge tilført Århus bys Kirkebog.

9
I anledning af et fremlagt andragende fra bebo-

erne i Egå om anlæg af en kloakledning i Egå vedtog-

es det at yde et tilskud af 800 kr. men sognerådet 

betinger sig at rørene var mindst 5” i lysningen.

Brugerne og ledningen tilpligtes at vælge en kloak med vandlås ved deres ejndomes.

Da der samtidig tænkes anlæg af en gangsti gen-

nem Egå by, og det var tanken at tage opfyldningen 

fra en bakke i vejen der går forbi Egå efterskole 

vedtoges det at søge vejinspektørens medvirken 

til bakkens nivellering. Sognerådet var villig til 

holde stien forsynet med grus efter anlægget af stien. 

Da der også påtænkes anlagt kloakledning andre 

steder i Kommunen vedtoges det at søge amtet 

om at bruge

indtil

3300 kr. til tilskud til anlæg af kloak 

ledning over hele Kommunen når forlangende her-

om stilledes. Rørenes vedligeholdelse overlades beboerne.

10 Fra Randers amt var forlangt opgivelse af hvor meget der  Fra Randers amt var forlangt opgivelse af hvor meget der 

af de forskellige Købmænd var solgt af skattepligtige drikke. af de forskellige Købmænd var solgt af skattepligtige drikke.

Fischer opgav at have solgt for 900 kr.forslag 40 kr.
Schjedal 2500 60
N. Nielsen 2500 60
Hjortshøj brugsforening 700 30
Kl Nielsen 253 20

11Fra skrædder Olsen, Hesselballe forelå an-

dragende om alderdomsunderstøttelse.

Det vedtoges at yde ham en månedlig under-

støttelse af 25 månedlig. 



5
Fra Randers amtsråd forelå approbation på Kommunens til-
bud på sten til andevejen af 16½ kr. for m3 i alt 700 kr. til 1155 kr.

6
Fra Anders Peter Petersen Kolindbro var forespurgt om der
 var brug for en stømpestrikker her da der var for lidt at bestille
hvor han boede. Det vedtoges at svare at der var ingen ledige lej-
lighed men han måske ved at skrive til brugsforeningen her kunde
afsætte noget af sit arbejde.

7
Fra Emil Henriksen i Hjortshøj var sendt anmodning om at ud-
nævne en ny brandfoged og vidner.
Det vedtoges at vælge smed Karl Kristjansen Hjortshøj til brand-
foged og gårdejer Niels Jensen Høgh og maler Woer til brand-
synsvidner.
8

Separoret Johanne Bruns i Lystrup fødte barn vedtoges det at
søge tilført Århus bys Kirkebog.9
I anledning af et fremlagt andragende fra bebo-
erne i Egå om anlæg af en kloakledning i Egå vedtog-
es det at yde et tilskud af 800 kr. men sognerådet
betinger sig at rørene var mindst 5” i lysningen.
Brugerne og ledningen tilpligtes at vælge en kloak med vandlås ved deres ejndomes.
Da der samtidig tænkes anlæg af en gangsti gen-
nem Egå by, og det var tanken at tage opfyldningen
fra en bakke i vejen der går forbi Egå efterskole
vedtoges det at søge vejinspektørens medvirken
til bakkens nivellering. Sognerådet var villig til
holde stien forsynet med grus efter anlægget af stien.
Da der også påtænkes anlagt kloakledning andre
steder i Kommunen vedtoges det at søge amtet
om at bruge
indtil

3300 kr. til tilskud til anlæg af kloak
ledning over hele Kommunen når forlangende her-
om stilledes. Rørenes vedligeholdelse overlades beboerne.

10
Fra Randers amt var forlangt opgivelse af hvor meget der  Fra Randers amt var forlangt opgivelse af hvor meget der
af de forskellige Købmænd var solgt af skattepligtige drikke. af de forskellige Købmænd var solgt af skattepligtige drikke.
Fischer opgav at have solgt for 900 kr. forslag 40 kr.

Schjedal 2500 60

N. Nielsen 2500 60

Hjortshøj brugsforening 700 30

Kl Nielsen 253 20

11
Fra skrædder Olsen, Hesselballe forelå an-
dragende om alderdomsunderstøttelse.
Det vedtoges at yde ham en månedlig under-
støttelse af 25 månedlig.



12 Fra beboere i Brandstrup og Hesselballe var sendt andra-

gende om at optage en vej på vejfortegnelsen i Brand-

strup. Vejen der ønskes optaget forbinder Hesselballe-Skjøds-

trup og Vorre-Brendstrup, Det vedtoges at optage den 

i en bredde af 8 alen. Beboerne lover at stille jord til ud-

videlse til rådighed.

13 Mantalslisten gennemgikkes og ordenedes.
14 Overslag for kommende regnskabsår udarbejdedes og 

underskrives.

Mødet hævet
 Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 14. Februar holdt sognerådet møde sit 
lokalet på fattiggården, Alle medlemmer var mødte. 

 Følgende sager behandledes: 

1 Fra arbejdes direktorat var forespurgt om sognerådet kunde 

anbefale arbejdsmand jens Kjær som kontrollør for arbejdsløse 

arbejdsmænd. Han anbefales dertil.

2 Fra frk. Hersom var sendt andragende om at anskaffe en 

symaskine til børnenes håndarbejde. Det vedtoges at lade 

Jacob Kr. Kristensen forhandle med lærerinden herom.

Det vedtoges at anskaffet et bord til klipning.

3 Der forelå andragende fra Kristen Kristensen Egå om alder-

domsunderstøttelse. Det vedtoges dog at udsætte sagen til 

den ny lov om aldersrente træder i kraft.

4 Fra Odder sogneråd var forespurgt om fodermester 

Harald Jensnes enke Andrea Petrea Jensen erkendes forøgelses-

berettiget her, da hun havde indgivet begæring om under-

støttelse til børn af enker. Hun erkendtes forsørgelsesberet-

tiget her. 

5 Det vedtoges at yde det sædvanlige bidrag til kom-

munens sygekasse nemlig 1 kr. for medlem.

6 Fra arbejdes direktoratet forelå meddelelse om, at der ved 

dræningsarbejdet på fattiggårdens mark var tilstået 35 % af 

udgifterne dog højest 3 kr. pr. dag når opgørelse over arbejdes 

dage og udbetaling indsættes.

7 Det forlangtes indberetning til stiftsøvrigheden over 

kommunens skattepligtige indtægt i anledning af kirkeskatten 



12 Fra beboere i Brandstrup og Hesselballe var sendt andra-
gende om at optage en vej på vejfortegnelsen i Brand-
strup. Vejen der ønskes optaget forbinder Hesselballe-Skjøds-
trup og Vorre-Brendstrup, Det vedtoges at optage den
i en bredde af 8 alen. Beboerne lover at stille jord til ud-
videlse til rådighed.

13 Mantalslisten gennemgikkes og ordenedes.

14Overslag for kommende regnskabsår udarbejdedes og
underskrives.

Mødet hævet

 Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Onsdag D. 14. Februar holdt sognerådet møde sit
lokalet på fattiggården, Alle medlemmer var mødte.
 Følgende sager behandledes:

1Fra arbejdes direktorat var forespurgt om sognerådet kunde
anbefale arbejdsmand jens Kjær som kontrollør for arbejdsløse
arbejdsmænd. Han anbefales dertil.

2Fra frk. Hersom var sendt andragende om at anskaffe en
symaskine til børnenes håndarbejde. Det vedtoges at lade
Jacob Kr. Kristensen forhandle med lærerinden herom.
Det vedtoges at anskaffet et bord til klipning.

3 Der forelå andragende fra Kristen Kristensen Egå om alder-
domsunderstøttelse. Det vedtoges dog at udsætte sagen til
den ny lov om aldersrente træder i kraft.

4 Fra Odder sogneråd var forespurgt om fodermester
Harald Jensnes enke Andrea Petrea Jensen erkendes forøgelses-
berettiget her, da hun havde indgivet begæring om under-
støttelse til børn af enker. Hun erkendtes forsørgelsesberet-
tiget her.

5 Det vedtoges at yde det sædvanlige bidrag til kom-
munens sygekasse nemlig 1 kr. for medlem.

6 Fra arbejdes direktoratet forelå meddelelse om, at der ved
dræningsarbejdet på fattiggårdens mark var tilstået 35 % af
udgifterne dog højest 3 kr. pr. dag når opgørelse over arbejdes
dage og udbetaling indsættes.

7 Det forlangtes indberetning til stiftsøvrigheden over
kommunens skattepligtige indtægt i anledning af kirkeskatten



8 En klage fra Søren Bruus Egå til landsoverskatterådet var sendt 

til sognerådet erklæring. Skøndt enkelte punkter på regnskabet ind-

tægtside var glemt mente sognerådet at den af dette ansatte

 indtægt var bedst stemmende med virkeligheden.

9 Fra politimesteren i Slagelse var sendt meddelelse om at han 

forskudsvis havde udbetalt 90 kr. til Niels Sigurd Andersen barn og 

forlangte sognerådet til at refundere dette. Det vedtoges at lade 

alimentanten afsone beløbet. Da politibetjenten i Vejlby skulde 

indkassere de tidligere beløb i alt 270 kr. men sognerådet intet 

havde modtaget vedtoges det at meddels amtet dette samt 

at hverken resolution eller kvitteringer for de betalte beløb var 

sendt tilbage. 

10 Fra Randers amt havde sognerådet modtaget et andra-

gende fra den forhenværende hjælpekasseformand til erklæring 

hvori der søgtes om en løn som hjælpekasseformand for regn-

skabsåret 1921-22. efter at hjælpeform. Havde erklæret at han

fandt 100 kr. for passende vedtog sognerådet at bevillige 

ham denne sum.

11 Det vedtoges at bruge 8 favn små ral på Egå-Hjortshøj 

vejen og leverancen overdroges Edv. Thomsen for 32 kr. for 7 favn 

og 35 kr. for 1 favn.

12 Fra finansministeriet havde sognerådet modtaget 

forespørgsel om chauffør H.G. Nielsens økonomiske omstæn-

digheder. Da han er flyttet hertil fra Århus i Maj vedtoges 

det at forespørge i Århus om hans skattepligtige indtægt.

13 I anledning af sognerådets skrivelse til invalidefonden om 

udgifter Al sine Nielsens ophold på Kuranstanten Midtjylland kun-

de fås refunderet blev der svaret benægtende.

14 Fra Jens Karl Petersen var anmodning om yderlige henstand 

med beløbet han skyldtes. Det vedtoges at give ham den for-

langte henstand.

15 Fra beboere i Hjortshøj var sendt anmodning om at 

få det skarpe hjørne afrundet ved Johannes Nielsens hus

i Hjortshøj. Det vedtoges at lade et udvalg forhandle

med Joannes Nielsen om køb af jord til udvidelsen.

16 Folketingsvalglisterne gennemgikkes og berigtigedes.
17 Bager Refsgård i Hornslet mødte ved sognerådsmødet for 

at tale om anbefaling om oprettelse af et konditori med 

kaffeudskænk og afhold beværtning. Det vedtoges at 

anbefale andragendet. Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen V. Jørgensen

Chr. Pedersen Emil Madsen Johs. Grosen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen



8
En klage fra Søren Bruus Egå til landsoverskatterådet var sendt
til sognerådet erklæring. Skøndt enkelte punkter på regnskabet ind-
tægtside var glemt mente sognerådet at den af dette ansatte
 indtægt var bedst stemmende med virkeligheden.

9
Fra politimesteren i Slagelse var sendt meddelelse om at han
forskudsvis havde udbetalt 90 kr. til Niels Sigurd Andersen barn og
forlangte sognerådet til at refundere dette. Det vedtoges at lade
alimentanten afsone beløbet. Da politibetjenten i Vejlby skulde
indkassere de tidligere beløb i alt 270 kr. men sognerådet intet
havde modtaget vedtoges det at meddels amtet dette samt
at hverken resolution eller kvitteringer for de betalte beløb var
sendt tilbage.

10
Fra Randers amt havde sognerådet modtaget et andra-
gende fra den forhenværende hjælpekasseformand til erklæring
hvori der søgtes om en løn som hjælpekasseformand for regn-
skabsåret 1921-22. efter at hjælpeform. Havde erklæret at han
fandt 100 kr. for passende vedtog sognerådet at bevillige
ham denne sum.

11
Det vedtoges at bruge 8 favn små ral på Egå-Hjortshøj
vejen og leverancen overdroges Edv. Thomsen for 32 kr. for 7 favn
og 35 kr. for 1 favn.

12
Fra finansministeriet havde sognerådet modtaget
forespørgsel om chauffør H.G. Nielsens økonomiske omstæn-
digheder. Da han er flyttet hertil fra Århus i Maj vedtoges
det at forespørge i Århus om hans skattepligtige indtægt.

13
I anledning af sognerådets skrivelse til invalidefonden om
udgifter Al sine Nielsens ophold på Kuranstanten Midtjylland kun-
de fås refunderet blev der svaret benægtende.

14
Fra Jens Karl Petersen var anmodning om yderlige henstand
med beløbet han skyldtes. Det vedtoges at give ham den for-
langte henstand.

15
Fra beboere i Hjortshøj var sendt anmodning om at
få det skarpe hjørne afrundet ved Johannes Nielsens hus
i Hjortshøj. Det vedtoges at lade et udvalg forhandle
med Joannes Nielsen om køb af jord til udvidelsen.
16 Folketingsvalglisterne gennemgikkes og berigtigedes.

17
Bager Refsgård i Hornslet mødte ved sognerådsmødet for
at tale om anbefaling om oprettelse af et konditori med
kaffeudskænk og afhold beværtning. Det vedtoges at
anbefale andragendet.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

V. Jørgensen
Chr. Pedersen
Emil Madsen

Johs. Grosen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen



Fredag D. 2. Marts holdt sognerådet ekstramøde 

efter skatteansættelsen hvor følgende sager behand-

ledes: 

1 Efter nogen forhandling med bestyrelsen for arbejderfor-

eningen vedtoges det at lade arbejderne slå ca. 50 favne flint 

til en pris af 32 kr. pr. favn.

2 Fra Randers amt var tilsendt en sag om Henrik Sø-

rensens forsørgelse ret. Det vedtoges at henholde sig 

til sognerådets tidligere skrivelse om denne sag.

3 Fra Randers amts vejinspektør var forespurgt om

 sognerådet vedblivende ønskede vejen fra Skjæring til 

Gottrup under amtets bestyrere mod halv refusion.

Det vedtoges at fortsætte de følgende år.

4 Fra Århus amtstue forelå forespørgsel om skomager 

Jens Kr. Alstrups formueomstændigheder. Det vedtoges 

at svare at han ikke ydede noget men havde opgivet en 

indtægt af 1900 kr. for dette år.

5 Fra invalideretten var forespurgt om statshus-

mand Kristjan Andersens indtægt for de sidste år 

samt hvordan hans arbejdsevne var. Sognerådet har

 i de sidste 3 år ansat hans indtægt it 2300 kr. Han drive 

sin ejendom med børnenes hjælp.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen V. Jørgensen P. Horup Pedersen

L. Schmidt Johs. Grosen J. Chr. Christensen

A. Berthelsen Chr. Pedersen

Tirsdag D. 13. Marts holdt sognerådet møde sit lokalet på 

fattiggården, hvor følgende sager behandledes: 

1 Valglisterne revideredes og flere klagere over ikke at være 

optagne tilførtes listerne. En anmodning fra fisker Peter 

Jensen, Egå om optagelse kunde ikke imødekommes før 

han havde fået æresoprejsning.

2 Der forelå meddelelse fra Randers amt, at det til-

lodes sognerådet betale 100 kr. til N. Chr. Nielsen for hans 

udgifter som hjælpekasseform. for året 1920-21.

3Ligeledes forelå tilladelse til at bruge 800 kr. af kom-

munens kasse til sen kloakledning gennem Egå by.

4 Fra Øster Lisbjerg herreds kontor var forespurgt om sogne-

rådet vilde have afdøde Anders Anton Andersens efter-

ladenskaber tilsendt samt om sognerådet havde betalt 



Fredag D. 2. Marts holdt sognerådet ekstramøde
efter skatteansættelsen hvor følgende sager behand-
ledes:

1
Efter nogen forhandling med bestyrelsen for arbejderfor-
eningen vedtoges det at lade arbejderne slå ca. 50 favne flint
til en pris af 32 kr. pr. favn.

2
Fra Randers amt var tilsendt en sag om Henrik Sø-
rensens forsørgelse ret. Det vedtoges at henholde sig
til sognerådets tidligere skrivelse om denne sag.

3
Fra Randers amts vejinspektør var forespurgt om
 sognerådet vedblivende ønskede vejen fra Skjæring til
Gottrup under amtets bestyrere mod halv refusion.
Det vedtoges at fortsætte de følgende år.4
Fra Århus amtstue forelå forespørgsel om skomager
Jens Kr. Alstrups formueomstændigheder. Det vedtoges
at svare at han ikke ydede noget men havde opgivet en
indtægt af 1900 kr. for dette år.

5
Fra invalideretten var forespurgt om statshus-
mand Kristjan Andersens indtægt for de sidste år
samt hvordan hans arbejdsevne var. Sognerådet har
 i de sidste 3 år ansat hans indtægt it 2300 kr. Han drive
sin ejendom med børnenes hjælp.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen
L. Schmidt

Johs. Grosen
J. Chr. Christensen

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Tirsdag D. 13. Marts holdt sognerådet møde sit lokalet på
fattiggården, hvor følgende sager behandledes:

1
Valglisterne revideredes og flere klagere over ikke at være
optagne tilførtes listerne. En anmodning fra fisker Peter
Jensen, Egå om optagelse kunde ikke imødekommes før
han havde fået æresoprejsning.
2

Der forelå meddelelse fra Randers amt, at det til-
lodes sognerådet betale 100 kr. til N. Chr. Nielsen for hans
udgifter som hjælpekasseform. for året 1920-21.

3
Ligeledes forelå tilladelse til at bruge 800 kr. af kom-
munens kasse til sen kloakledning gennem Egå by.

4
Fra Øster Lisbjerg herreds kontor var forespurgt om sogne-
rådet vilde have afdøde Anders Anton Andersens efter-
ladenskaber tilsendt samt om sognerådet havde betalt



for hans begravelse. Sognerådet ønskede ikke efterladenska-

berne tilsendt.
5

Fra Aksel Kristensen Egå forelå andragende om at blive 

anbragt på kolonien ”Filadelfia”. Sognerådet vilde nok gå ind 

herfor og det vedtoges at forespørge amtet om refusion kunde 

ventes fra amtet. Han er forsørgelsesberettiget i Harlev-Fremlev Amt.

6 Forsømmelseslisterne for Kommunes skoler tilførtes protokollen.
7 Derefter fastsattes alderdomsrenten for hver af dem som 

har søgt herom.

8 Der blev truffen overenskomst med dyrlæge Rasmussen om 

i henhold til lov om oksebremsens udryddelse at undersøge kre-

aturholdernes køreturer for 10 øre pr. kreatur og 25 øre for hver som 

skulde behandles.

Mødet hævet
Villads J. VilladsenL. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Johs. Grosen P. Horup Pedersen

V. Jørgensen Chr. Pedersen

Onsdag D. 28. marts holdt sognerådet møde sit lokalet på 

fattiggården, hvor følgende sager behandledes.  Alle medlemmer 

var mødte. 

1 Fra Randers amt var sendt meddelelse af det vilde del-

tage med halvdelen af udgifterne ved vejens regulering ved Emil 

Madsens i Hjortshøj når sognerådet stillede jorden til rådighed.

2 Fra Randers amt forelå resolution om at Henrik Sørensen 

skulde betragtes som forsørgelsesberettiget i Hjortshøj-Egå Kom-

mune. Det vedtoges at forespørge sognerådstidende hvorledes 

redaktøren så på denne sag.

3 Fra Randers amt forelå meddelelse om at det ikke

 kunde deltage i udgifterne ved Aksel Kristens ophold på 

kurantalten da han far forsørgelsesberettiget i en anden 

Kommune.

4 Fra Hads herreds politi var sendt meddelelse om at der 

var betalt 66 kr. i forskud på alimentationsbidrag for Laurs Jørgen 

Jørgensen. Det vedtoges at betale uden at forlange afsoning.

5 Fra Harlev-Fremlev sogneråd forelå meddelelse om 

at Aksel Kristensen, Egå erkendtes forsørgelsesberettiget der 

og at de var villig til at yde lovmæssig refusion. 

6 Angående en skrivelse fra amtet kunde det oplyses at 

der findes sprøjte i Egå, Skjæring og Hjortshøj.

7 I anledning af en forespørgsel fra Randers amt om 

snekastning på bivejene vedtoges det meddele at man 



for hans begravelse. Sognerådet ønskede ikke efterladenska-
berne tilsendt. 5

Fra Aksel Kristensen Egå forelå andragende om at blive
anbragt på kolonien ”Filadelfia”. Sognerådet vilde nok gå ind
herfor og det vedtoges at forespørge amtet om refusion kunde
ventes fra amtet. Han er forsørgelsesberettiget i Harlev-Fremlev Amt.

6 Forsømmelseslisterne for Kommunes skoler tilførtes protokollen.
7
Derefter fastsattes alderdomsrenten for hver af dem som
har søgt herom.

8
Der blev truffen overenskomst med dyrlæge Rasmussen om
i henhold til lov om oksebremsens udryddelse at undersøge kre-
aturholdernes køreturer for 10 øre pr. kreatur og 25 øre for hver som
skulde behandles.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Johs. Grosen
P. Horup Pedersen

V. Jørgensen
Chr. Pedersen

Onsdag D. 28. marts holdt sognerådet møde sit lokalet på
fattiggården, hvor følgende sager behandledes.  Alle medlemmer
var mødte.

1Fra Randers amt var sendt meddelelse af det vilde del-
tage med halvdelen af udgifterne ved vejens regulering ved Emil
Madsens i Hjortshøj når sognerådet stillede jorden til rådighed.
2

Fra Randers amt forelå resolution om at Henrik Sørensen
skulde betragtes som forsørgelsesberettiget i Hjortshøj-Egå Kom-
mune. Det vedtoges at forespørge sognerådstidende hvorledes
redaktøren så på denne sag.

3
Fra Randers amt forelå meddelelse om at det ikke
 kunde deltage i udgifterne ved Aksel Kristens ophold på
kurantalten da han far forsørgelsesberettiget i en anden
Kommune.

4
Fra Hads herreds politi var sendt meddelelse om at der
var betalt 66 kr. i forskud på alimentationsbidrag for Laurs Jørgen
Jørgensen. Det vedtoges at betale uden at forlange afsoning.

5
Fra Harlev-Fremlev sogneråd forelå meddelelse om
at Aksel Kristensen, Egå erkendtes forsørgelsesberettiget der
og at de var villig til at yde lovmæssig refusion.

6
Angående en skrivelse fra amtet kunde det oplyses at
der findes sprøjte i Egå, Skjæring og Hjortshøj.

7 I anledning af en forespørgsel fra Randers amt om
snekastning på bivejene vedtoges det meddele at man



kun ønskede bivejen fra landevejen til Egå by samt 

amtsvejen fra Skjæring til Grøttrup skjel kastet i
 den foreslåede brede af 3 meter samt med 10 meter 
meter langs vigeplader for hver 200 meter. Dette meddeles 

snefogederne Johannes Grosen, Skjæring, Secher Hjortshøjlund 

og Kristian Jørgensen Egå.

8 Det vedtoges at ligne 20 % af den personlige kommune-

skat som kirkeskat.

9 Til medlemmer af nævningeudvalget valgtes 

statshusmand Jakob Kristensne i gdr. Vilads P. Villadsen 

og smed Mortensen, Skjæring.

Til formand for det kommende år vagtes Villads J. Villadsen.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen V. Jørgensen

 Emil Madsen Johs. Grosen Chr. Pedersen J. Chr. Christensen

A. Berthelsen L. Schmidt

Tirsdag D. 11. April 1923 holdt sognerådet møde sit

 lokalet på fattiggården, hvor følgende sager behandledes: 

1 Jens Pedersen Virup fremkom med klage over ansat indkomst.

Han henvistes til at klage til skatterådet.

2Fra Jens Karl Petersen var forespurgt om sognerådet vilde 

betale hans alimentationsbidrag. Sognerådet var ikke meget villig hertil. 

3 Det meddeltes fra ”Venstre landsret”, Viborg at sognefoged A. 

Andersen var valgt til formand for det udvalg i kommunen 

der skal foretage de årlige til nævninge grundlisterne for tiden 

indtil d. 30. Juni 1927.

4 Det vedtoges at istandsætte lærer Mellers lejlighed og lægge 

nyt gulv i en af stuerne.

5 Det vedtoges ligeledes at reparer en stue i Hjortshøj skole 

samt anskaffe de manglende gymnastikredskaber.

6 Efter at have modtaget svar på en forespørgsel til 

sognerådstidendes reaktion angående Henrik Sørensen-

sen forsørgelsesret vedtoges det at erkende vedkom-

mende forsørgelse berettiget her da også sognerådets 

tidendes reaktion ligesom amtet antog at han 

var forsørgelsesberettiget her.  



kun ønskede bivejen fra landevejen til Egå by samt
amtsvejen fra Skjæring til Grøttrup skjel kastet i
 den foreslåede brede af 3 meter samt med 10 meter
meter langs vigeplader for hver 200 meter. Dette meddeles
snefogederne Johannes Grosen, Skjæring, Secher Hjortshøjlund
og Kristian Jørgensen Egå.
8 Det vedtoges at ligne 20 % af den personlige kommune-

skat som kirkeskat.
9 Til medlemmer af nævningeudvalget valgtes

statshusmand Jakob Kristensne i gdr. Vilads P. Villadsen
og smed Mortensen, Skjæring.
Til formand for det kommende år vagtes Villads J. Villadsen.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen

P. Horup Pedersen
V. Jørgensen

 Emil Madsen
Johs. Grosen

Chr. Pedersen
J. Chr. Christensen

A. Berthelsen
L. Schmidt

Tirsdag D. 11. April 1923 holdt sognerådet møde sit
 lokalet på fattiggården, hvor følgende sager behandledes:

1 Jens Pedersen Virup fremkom med klage over ansat indkomst.
Han henvistes til at klage til skatterådet.

2 Fra Jens Karl Petersen var forespurgt om sognerådet vilde
betale hans alimentationsbidrag. Sognerådet var ikke meget villig hertil.

3Det meddeltes fra ”Venstre landsret”, Viborg at sognefoged A.
Andersen var valgt til formand for det udvalg i kommunen
der skal foretage de årlige til nævninge grundlisterne for tiden
indtil d. 30. Juni 1927.

4 Det vedtoges at istandsætte lærer Mellers lejlighed og lægge
nyt gulv i en af stuerne.

5 Det vedtoges ligeledes at reparer en stue i Hjortshøj skole
samt anskaffe de manglende gymnastikredskaber.

6 Efter at have modtaget svar på en forespørgsel til
sognerådstidendes reaktion angående Henrik Sørensen-
sen forsørgelsesret vedtoges det at erkende vedkom-
mende forsørgelse berettiget her da også sognerådets
tidendes reaktion ligesom amtet antog at han
var forsørgelsesberettiget her.



7 Fra invalideforsikring retten forelå meddelelse om at den 

ikke skønnede at husmand Kristjan Andersens arbejdsevne 

var nedsat med ⅓ og han kunde derfor ikke tilstås invalide-

understøttelse.

8 Til hegnsyns formand valgtes gårdejer Jens Jensen Skjæring 

og karl Tomsen Krankbølle og Niels Kjr. Egå til hegnsyn mænd 

Søren Juul genvalgtes som suppleant. 

9 Til vurderingsmænd efter lov om mark og vejfred valgtes 

Helms Kristineborg (form.) P. Kjær Skjæring og gdr. Jens 

Bomholt Egå

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt Chr. Pedersen

A. Berthelsen Johs. Grosen Emil Madsen

P. Horup Pedersen V. Jørgensen

Tirsdag D. 25. April 1923 holdt sognerådet et ekstramøde på 

fattiggården, hvor følgende sager behandledes: 

1 En klage over skatten til Kommunen var sendt fra husmand 

P. Hedegård Hesselballe. Det vedtoges at nedsætte skatten fra 43 kr. 20 øre 
til 26 kr. 8 øre.

2 Ligeledes var sendt en klage fra statshusmand Karl Madsen, 

Krankbølle. Der kunde dog ikke tages hensyn hertil men 

han henvistes til at henvende sig til skatterådet.

3 Det vedtoges at anbefale Laurits Karl Gudmann til at over-

tage en statshusmandshus.

4 Fra Skjødstrup sogneråd var sendt fødselsattest for Hein-

rik Sørensens barn, der var født 23 sept. 1922.

Da sognerådet her først i Okt. fik meddelelse om at han havde

modtaget fattighjælp vedtages det at forespørge hvilken tid

han først modtog fattighjælp.

5 Fra Johannes Kristensne far forespurgt om sognerådet

 vilde bevillige han 150 kr. til en rejse til Norge efter 

at have afsonet sin straf på Horsens tugthus. Andra-

gendet nægtedes.

6 Fra Århus politi var sendt anmodning om at 

betale alimentationsbidrag for Jens Karl Petersen i alt

 90 kr. Det vedtoges at lade ham slippe for afsoning når han 

betalte et månelig afdrag af i alt 16 kr. for begge børnene.  



7
Fra invalideforsikring retten forelå meddelelse om at den
ikke skønnede at husmand Kristjan Andersens arbejdsevne
var nedsat med ⅓ og han kunde derfor ikke tilstås invalide-
understøttelse.

8
Til hegnsyns formand valgtes gårdejer Jens Jensen Skjæring
og karl Tomsen Krankbølle og Niels Kjr. Egå til hegnsyn mænd
Søren Juul genvalgtes som suppleant.

9
Til vurderingsmænd efter lov om mark og vejfred valgtes
Helms Kristineborg (form.) P. Kjær Skjæring og gdr. Jens
Bomholt Egå

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

Chr. Pedersen
A. Berthelsen

Johs. Grosen
Emil Madsen

P. Horup Pedersen
V. Jørgensen

Tirsdag D. 25. April 1923 holdt sognerådet et ekstramøde på
fattiggården, hvor følgende sager behandledes:

1
En klage over skatten til Kommunen var sendt fra husmand
P. Hedegård Hesselballe. Det vedtoges at nedsætte skatten fra 43 kr. 20 øre
til 26 kr. 8 øre.

2
Ligeledes var sendt en klage fra statshusmand Karl Madsen,
Krankbølle. Der kunde dog ikke tages hensyn hertil men
han henvistes til at henvende sig til skatterådet.

3
Det vedtoges at anbefale Laurits Karl Gudmann til at over-
tage en statshusmandshus.

4
Fra Skjødstrup sogneråd var sendt fødselsattest for Hein-
rik Sørensens barn, der var født 23 sept. 1922.
Da sognerådet her først i Okt. fik meddelelse om at han havde
modtaget fattighjælp vedtages det at forespørge hvilken tid
han først modtog fattighjælp.

5
Fra Johannes Kristensne far forespurgt om sognerådet
 vilde bevillige han 150 kr. til en rejse til Norge efter
at have afsonet sin straf på Horsens tugthus. Andra-
gendet nægtedes.

6
Fra Århus politi var sendt anmodning om at
betale alimentationsbidrag for Jens Karl Petersen i alt
 90 kr. Det vedtoges at lade ham slippe for afsoning når han
betalte et månelig afdrag af i alt 16 kr. for begge børnene.



7 Gartner Ølsgårds hustru søgte om tillæg til lønnen for 

håndgerningsundervisning i Egå skole. Sognerådet vilde 

dog kun give 1 kr. pr. time som i fjor.

8 Fra Marius Nielsen Egå var fremsat anmodning om at be-

tale en del af hans datters sygehusophold. Da sognerådet 

mente at det i så fald var fattighjælp for faderen mente 

man ikke man burde betale dette.

9 Fra enke Ane Møller, Hjortshøj var sendt ansøgning om 

aldersrente. Der tilstodes hende 19 kr. 25 øre pr. måned.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen P. Horup Pedersen Emil Madsen

V. Jørgensen

Onsdag D.9. Maj holdt sognerådet møde på sit lokale på 

fattiggården. Følgende sager behandledes: 

1 Hjælpekassens regnskab fremlagdes.
2 Det vedtoges at de aldersrenteydende for fremtiden 

skulde betale ½ af medicinen de brugte, og så vilde 

sognerådet betale læge og kørselsudgifter.

3Fra Randers amt var sendt meddelelse om, at 

det forskud hjælpekassen havde modtaget skulde ind-

betales på Århus amtsstue og meddelelse om indbeta-

lingen meddeles Randers amt.

4 Fra Århus fattigvæsen forelå meddelelse om, at 

Holger Vilhelm Andersens separerede hustru Johanne 

Magdalene erkendtes forsørgelsesberettiget i Århus.

5 Fra skatterådet var tilsendt en skatteklage fra

 Mikkel Johnsen til sognerådets erklæring.

Sognerådet indrømmede at hans indtægt var ansat høje 

men sognerådet mente, at han havde haft en meget 

stor indtægt, det overlodes derfor skatterådet at prøve 

ansættelsen nærmere.

6 Fra Rougsø m.f. h. kontor var meddelt at afgiften 

for handel med stærke drikke var fastsat til for 

Købmand Schjeldal  60 kr.

Detailist J. Chr. Fischer 30 kr.

Hjortshøj brugsforening 30 kr.

Detailist N. P. Nielsen 60 kr.

Høker Simon Nielsen 30 kr. 



7 Gartner Ølsgårds hustru søgte om tillæg til lønnen for
håndgerningsundervisning i Egå skole. Sognerådet vilde
dog kun give 1 kr. pr. time som i fjor.

8 Fra Marius Nielsen Egå var fremsat anmodning om at be-
tale en del af hans datters sygehusophold. Da sognerådet
mente at det i så fald var fattighjælp for faderen mente
man ikke man burde betale dette.

9 Fra enke Ane Møller, Hjortshøj var sendt ansøgning om
aldersrente. Der tilstodes hende 19 kr. 25 øre pr. måned.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

P. Horup Pedersen
Emil Madsen

V. Jørgensen

Onsdag D.9. Maj holdt sognerådet møde på sit lokale på
fattiggården. Følgende sager behandledes:

1 Hjælpekassens regnskab fremlagdes.

2
Det vedtoges at de aldersrenteydende for fremtiden
skulde betale ½ af medicinen de brugte, og så vilde
sognerådet betale læge og kørselsudgifter.

3
Fra Randers amt var sendt meddelelse om, at
det forskud hjælpekassen havde modtaget skulde ind-
betales på Århus amtsstue og meddelelse om indbeta-
lingen meddeles Randers amt.
4
Fra Århus fattigvæsen forelå meddelelse om, at
Holger Vilhelm Andersens separerede hustru Johanne
Magdalene erkendtes forsørgelsesberettiget i Århus.
5
Fra skatterådet var tilsendt en skatteklage fra
 Mikkel Johnsen til sognerådets erklæring.
Sognerådet indrømmede at hans indtægt var ansat høje
men sognerådet mente, at han havde haft en meget
stor indtægt, det overlodes derfor skatterådet at prøve
ansættelsen nærmere.

6
Fra Rougsø m.f. h. kontor var meddelt at afgiften
for handel med stærke drikke var fastsat til for
Købmand Schjeldal  60 kr.
Detailist J. Chr. Fischer 30 kr.
Hjortshøj brugsforening 30 kr.
Detailist N. P. Nielsen 60 kr.
Høker Simon Nielsen 30 kr.



7 Det vedtoges at sænke kirkepladsen foran kirkegårds-

muren i Egå og belægge den med sten.

8 Fra beboere i Skjæring var sendt anmodning om at få 

anlagt kloakledning. Det vedtoges at anvende indtil 200 kr. 

af kommunens kasse dertil, når beboerne vilde bekoste resten. 

Ved ejendommene skal anbringes kloaker før vandet ledes 

i rørene.

9 Det vedtoges at bevilge husmand Martin Jensen, Hjortshøj 

20 kr. pr. måned til kosten til hans sindssyge datter.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt J. Chr. Christensen

Johs. Grosen V. Jørgensen Chr. Pedersen P. Horup Pedersen

Emil Madsen A. Berthelsen

Onsdag D.13. Juni holdt sognerådet møde på sit lokale på 

Fattiggården hvor følgende sager behandledes: 

1 Fra Petra Linå, Brandstrup forelå andragende om et lån 

af 200 kr. til en strikkemaskine. Det vedtoges at bede hende komme 

til næste møde og muligvis lade hjælpekassen udbetale hjælpen.

2 Fra sygeplejeforeningen var sendt andragende om tilskud. 

Det vedtoges som tidligere at yde 500 kr. for dette år.

3 Fra Rasmus Madsen, Skjæring var sendt andragende om 

aldersrente, han var kun 60 år, og sognerådet vedtog enstem-

mig at bevilge ham aldersrente som 65 årig eller 22 kr. pr. 

måned og søge ministeriets samtykke hertil.

4 Fisker Laurits Larsen søgte sognerådet om forskud på 

invalideunderstøttelse. Det vedtoges at yde 70 kr. straks 

som meddelelse invalidefonden.

5 Anker Kristjan Jensen søgte om jord til husmandsbrug. 

Sognerådet vedtog at anbefale andragendet på det bedste.

6 Ligeledes ved ansøgning fra Marius Sørensen.
7 Fra frelsens hær var forespurgt om sognerådet vilde 

betale for Johannes Kristensen forsendelse til Kanada. 

Det vedtoges at forespørge hvor meget det vilde koste at 

få ham derover.

8 Fra skolekommissionen var sendt andragende om 

en del ny materiel. Det vedtoges at anskaffe det 

forlangte men forhandle med præsten herom.

9
Fra Thorsager Bregnet forespurgtes om murer Peter 

Laursens enke erkendtes forøgelsesberettiget her i kommunen. 
Hun erkendes forsørgelsesberettiget. 



7
Det vedtoges at sænke kirkepladsen foran kirkegårds-
muren i Egå og belægge den med sten.

8Fra beboere i Skjæring var sendt anmodning om at få
anlagt kloakledning. Det vedtoges at anvende indtil 200 kr.
af kommunens kasse dertil, når beboerne vilde bekoste resten.
Ved ejendommene skal anbringes kloaker før vandet ledes
i rørene.

9
Det vedtoges at bevilge husmand Martin Jensen, Hjortshøj
20 kr. pr. måned til kosten til hans sindssyge datter.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

J. Chr. Christensen
Johs. Grosen
V. Jørgensen

Chr. Pedersen
P. Horup Pedersen

Emil Madsen
A. Berthelsen

Onsdag D.13. Juni holdt sognerådet møde på sit lokale på
Fattiggården hvor følgende sager behandledes:

1Fra Petra Linå, Brandstrup forelå andragende om et lån
af 200 kr. til en strikkemaskine. Det vedtoges at bede hende komme
til næste møde og muligvis lade hjælpekassen udbetale hjælpen.

2
Fra sygeplejeforeningen var sendt andragende om tilskud.
Det vedtoges som tidligere at yde 500 kr. for dette år.

3
Fra Rasmus Madsen, Skjæring var sendt andragende om
aldersrente, han var kun 60 år, og sognerådet vedtog enstem-
mig at bevilge ham aldersrente som 65 årig eller 22 kr. pr.
måned og søge ministeriets samtykke hertil.

4
Fisker Laurits Larsen søgte sognerådet om forskud på
invalideunderstøttelse. Det vedtoges at yde 70 kr. straks
som meddelelse invalidefonden.

5 Anker Kristjan Jensen søgte om jord til husmandsbrug.
Sognerådet vedtog at anbefale andragendet på det bedste.

6 Ligeledes ved ansøgning fra Marius Sørensen.
7

Fra frelsens hær var forespurgt om sognerådet vilde
betale for Johannes Kristensen forsendelse til Kanada.
Det vedtoges at forespørge hvor meget det vilde koste at
få ham derover.

8
Fra skolekommissionen var sendt andragende om
en del ny materiel. Det vedtoges at anskaffe det
forlangte men forhandle med præsten herom.

9
Fra Thorsager Bregnet forespurgtes om murer Peter
Laursens enke erkendtes forøgelsesberettiget her i kommunen.
Hun erkendes forsørgelsesberettiget.



10 Fra Randers amt var sendt meddelelse om at 

det overlodes til sognerådet at afgøre om det vilde 

tilstå de aldersrente nydende fri lægehjælp og medisin. 

Det vedtoges at betale ½ af medicinregningen for alle 

aldersrentenydere og kørsel og fri lægehjælp til alle de træn-

gende efter sognerådets senere bestemmelse.

11 Fra Niels Laursens enke forelå andragende om aldersrente. 

Det vedtoges at yde en understøttelser af 29 kr. 50 pr. måned.

12 Til brandsynsvidne i Skjæring i stedet for gårdejer 

Hjortshøj valgtes smed Lykke Skjæring.

13 Til brandsynsvidne i Skjæring i stedet for Niels Sejr der 

er rejst smed Madsen, Egå.

14 Det vedtoges at betale 6 rensebrønde ved vejen i Egå 

i forbindelse med den ny kloakledning.

15 Fra politimesteren i Rougsø herred var sendt 

anmodning om at betale alimentationsbidrag for Krist-

jan Svendsens barn. Det vedtoges forlange ham til at 

afsone beløbet.

16 Andragende om aldersrente var sendt fra Karen Lenå

 Brandstrup. Det vedtoges at yde 34 kr. 50 øre for måned.

17 Andragende forelå om aldersrente fra Anton Mar-

tin Nielsen og hustru. Det vedtoges at yde 60 kr. om 

måneden og søge vedkommende erkendt forsørgelses-

berettiget i Elsted sogn.

18 Hans Nielsens hustru tilstodes 200 kr. som forskud på invalideunderstøt-
telse.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Fredag D. 22. Juni 1923 holdt sognerådet et møde på sit 

lokale på fattiggården, Følgende sager behandledes: 

1 Tømmermester Davidsen havde ikke trods opfordring 

betalt sin statsskat. Han idømtes en bøde af 20 kr.

2 Der lignedes erhvervssat.
3 Et andragende om statslån til køb af ejendom forelå 

fra arbejdsmand Henrik Nielsens Skjæring. Det vedtoges 

at anbefale andragendet; men underskrivelsen var 

sognerådet ubekendt.

4Fra arbejdsmand Andreas Rasmussen Søndervang var 

meddelt, at han ikke kunde betale de skyldige 120 kr. 

men han forlangte at få lov at afsone dem, 

hvilket sognerådet ikke havde noget i mod. 



10
Fra Randers amt var sendt meddelelse om at
det overlodes til sognerådet at afgøre om det vilde
tilstå de aldersrente nydende fri lægehjælp og medisin.
Det vedtoges at betale ½ af medicinregningen for alle
aldersrentenydere og kørsel og fri lægehjælp til alle de træn-
gende efter sognerådets senere bestemmelse.

11
Fra Niels Laursens enke forelå andragende om aldersrente.
Det vedtoges at yde en understøttelser af 29 kr. 50 pr. måned.

12
Til brandsynsvidne i Skjæring i stedet for gårdejer
Hjortshøj valgtes smed Lykke Skjæring.

13Til brandsynsvidne i Skjæring i stedet for Niels Sejr der
er rejst smed Madsen, Egå.

14Det vedtoges at betale 6 rensebrønde ved vejen i Egå
i forbindelse med den ny kloakledning.

15Fra politimesteren i Rougsø herred var sendt
anmodning om at betale alimentationsbidrag for Krist-
jan Svendsens barn. Det vedtoges forlange ham til at
afsone beløbet.

16
Andragende om aldersrente var sendt fra Karen Lenå
 Brandstrup. Det vedtoges at yde 34 kr. 50 øre for måned.
17
Andragende forelå om aldersrente fra Anton Mar-
tin Nielsen og hustru. Det vedtoges at yde 60 kr. om
måneden og søge vedkommende erkendt forsørgelses-
berettiget i Elsted sogn.

18
Hans Nielsens hustru tilstodes 200 kr. som forskud på invalideunderstøt-

telse.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Fredag D. 22. Juni 1923 holdt sognerådet et møde på sit
lokale på fattiggården, Følgende sager behandledes:

1
Tømmermester Davidsen havde ikke trods opfordring
betalt sin statsskat. Han idømtes en bøde af 20 kr.

2 Der lignedes erhvervssat.

3
Et andragende om statslån til køb af ejendom forelå
fra arbejdsmand Henrik Nielsens Skjæring. Det vedtoges
at anbefale andragendet; men underskrivelsen var
sognerådet ubekendt.

4
Fra arbejdsmand Andreas Rasmussen Søndervang var
meddelt, at han ikke kunde betale de skyldige 120 kr.
men han forlangte at få lov at afsone dem,
hvilket sognerådet ikke havde noget i mod.



5 Det vedtoges til 1. behandling at yde formanden til med 

hjælp 1000 kr. samt spørge amtet om vederlaget til at bruge veder-

laget for indkrævning af statsskat til medhjælperum mod at der 

blev betalt for opkrævning fra formanden.

6 Det vedtoges at køre 4 læs træ eller tørv for de af de alders-

renteydende, der ikke selv er kørende.
7 Tilflyttede ansattes til kommuneskat.
8 Andragende om yderligere fattighjælp var sendt fra fru 

Andersen, Lystrup. Det vedtoges at søge fuld refusion fra 

Århus eller muligvis få hende hjemsendt.

9 Der sørges fremskaffet medlemslister fra sygekassen.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Johs. Grosen Emil Madsen

I. Horup Pedersen V. Jørgensen

Onsdag D. 11. Juli holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1Fra gårdejere Niels Jensen og Rasmus Jensen Svinbo var sendt 

klage over den her fra kommunen ansatte erhvervsskat. Da 

erhvervsskatten var ansat efter forhandling med Skjødstrup sogne-

råd vedtoges det at fastholde ansættelsen.

2 Fra Kirkeministeriet var sendt meddelelse om at Kommu-

nen som kirkeskat til Århus stift skulde indbetale 1945 kr. 
3

Fra Fastrup børnehjem pr. Viborg var sendt meddelelse om 

drengen Søren Kristjan Pedersen. D. 25. Juni var flyttet 

fra Haneris til Fastrup. Plejelønnen var 564 kr. for et år.
4 Fra Københavns magistrat var stillet forslag om at und-

lade meddelelser om mindre midlertidige ydelser i hvil-

ket sognerådet bevilligede.

5 Fra Århus fattigudvalg var meddel at de ikke an-

så betingelserne at være tilstede for fra Johanne An-

dersens hjemsendelse. Det vedtoges at forhøje hendes un-

derstøttelse fra 100 kr.-120 kr. pr. måned samt forlange 

fuld refusion af det ydede.

6Fra Johannes Kristensen, Horsens tugthus var sendt anmod-

ning om at yde ham en understøttelse af 130 kr. til ny

 tænder. Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå. 



5
Det vedtoges til 1. behandling at yde formanden til med
hjælp 1000 kr. samt spørge amtet om vederlaget til at bruge veder-
laget for indkrævning af statsskat til medhjælperum mod at der
blev betalt for opkrævning fra formanden.

6
Det vedtoges at køre 4 læs træ eller tørv for de af de alders-
renteydende, der ikke selv er kørende.7 Tilflyttede ansattes til kommuneskat.

8
Andragende om yderligere fattighjælp var sendt fra fru
Andersen, Lystrup. Det vedtoges at søge fuld refusion fra
Århus eller muligvis få hende hjemsendt.

9 Der sørges fremskaffet medlemslister fra sygekassen.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Johs. Grosen
Emil Madsen

I. Horup Pedersen
V. Jørgensen

Onsdag D. 11. Juli holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1
Fra gårdejere Niels Jensen og Rasmus Jensen Svinbo var sendt
klage over den her fra kommunen ansatte erhvervsskat. Da
erhvervsskatten var ansat efter forhandling med Skjødstrup sogne-
råd vedtoges det at fastholde ansættelsen.

2
Fra Kirkeministeriet var sendt meddelelse om at Kommu-
nen som kirkeskat til Århus stift skulde indbetale 1945 kr.3
Fra Fastrup børnehjem pr. Viborg var sendt meddelelse om
drengen Søren Kristjan Pedersen. D. 25. Juni var flyttet
fra Haneris til Fastrup. Plejelønnen var 564 kr. for et år.4

Fra Københavns magistrat var stillet forslag om at und-
lade meddelelser om mindre midlertidige ydelser i hvil-
ket sognerådet bevilligede.

5
Fra Århus fattigudvalg var meddel at de ikke an-
så betingelserne at være tilstede for fra Johanne An-
dersens hjemsendelse. Det vedtoges at forhøje hendes un-
derstøttelse fra 100 kr.-120 kr. pr. måned samt forlange
fuld refusion af det ydede.

6
Fra Johannes Kristensen, Horsens tugthus var sendt anmod-
ning om at yde ham en understøttelse af 130 kr. til ny
 tænder. Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå.



7 Fra invalidefonden forelå meddelelse om forskud

 ydet Peter Laurits Larsen og Dora Nielsen kunde fåes 

refunderet når opgørelse indsendes inden 8 dage efter 

kendelsens modtagelse.

8 Forsømmelseslisterne udfyldtes.
9 Et forsikringsselskab havde forespurgt om Kommunen 

vilde have tyveriforsikret. Det bestemtes at udsætte

 sagen foreløbig.

10 Fra arbejdsmand Søren Laursens, Hjortshøjlund var 

sendt andragendes om aldersrente. Han tilstodes 17 kr. 

50 øre pr. måned.

11 Et andragende fra Madsine Elisabet Rasmussen hentedes 

foreløbig Aldersrente Shema sendtes til husmand Jens Peter 

Rasmussen Brandstrup pr. Løgten. Flyttebevis sendes til Sigrid Troldalh 

også 

Tver- 

vej nr. 31 Åbyhøj.Mødet hævet
Villads J. Villadsen V. Jørgensen Emil Madsen

Johs. Grosen  J. Chr. Christensen A. Berthelsen L. Schmidt

Onsdag D. 8. August holdt sognerådet møde på fattiggården, 

hvor følgende sager behandledes.

1 Fra Randers amt var et andragende om rutebilkørsel 

fra Mejlby over Egå til Århus til sognerådets erklæring.

Det vedtoges at udtale at ruten ønskes opretholdt; men

 at det ønskede at bilen i stedet for at køre forbi sta-

tionen ved Hjortshøj kørte forbi Georgsminde, når vejens

 tilstand tilstod det.

2 Fra skolekommissionen var anbefalet at materialet til 

børnenes håndgerningsundervisning anskaffedes på kom-

munens regning. Det vedtoges at anskaffe det for-

langte materiale, men pålægge lærerinderne at bør-

nene måtte betale det før børnene fik lov at tage de 

færdige sager hjem.

3 Fra gårdejer Aksel Mikkelsen Svinbo var sendt klage over 

hans erhvervsskat. Det kunde ikke forandres.

4 Det vedtoges at tilstå sognerådsformanden det i 

loven tilståede beløb 1000 kr. samt det beløb der bliver til 

overs af det beløb der indkommer ved statsskattens 

opkrævning når afkrævnings betalingen er erlagt. 



7
Fra invalidefonden forelå meddelelse om forskud
 ydet Peter Laurits Larsen og Dora Nielsen kunde fåes
refunderet når opgørelse indsendes inden 8 dage efter
kendelsens modtagelse.
8 Forsømmelseslisterne udfyldtes.

9 Et forsikringsselskab havde forespurgt om Kommunen
vilde have tyveriforsikret. Det bestemtes at udsætte
 sagen foreløbig.

10 Fra arbejdsmand Søren Laursens, Hjortshøjlund var
sendt andragendes om aldersrente. Han tilstodes 17 kr.
50 øre pr. måned.

11 Et andragende fra Madsine Elisabet Rasmussen hentedes
foreløbig Aldersrente Shema sendtes til husmand Jens Peter
Rasmussen Brandstrup pr. Løgten. Flyttebevis sendes til Sigrid Troldalh

også
Tver-

vej nr. 31 Åbyhøj.
Mødet hævet

Villads J. Villadsen
V. Jørgensen

Emil Madsen
Johs. Grosen
 J. Chr. Christensen

A. Berthelsen
L. Schmidt

Onsdag D. 8. August holdt sognerådet møde på fattiggården,
hvor følgende sager behandledes.

1
Fra Randers amt var et andragende om rutebilkørsel
fra Mejlby over Egå til Århus til sognerådets erklæring.
Det vedtoges at udtale at ruten ønskes opretholdt; men
 at det ønskede at bilen i stedet for at køre forbi sta-
tionen ved Hjortshøj kørte forbi Georgsminde, når vejens
 tilstand tilstod det.

2 Fra skolekommissionen var anbefalet at materialet til
børnenes håndgerningsundervisning anskaffedes på kom-
munens regning. Det vedtoges at anskaffe det for-
langte materiale, men pålægge lærerinderne at bør-
nene måtte betale det før børnene fik lov at tage de
færdige sager hjem.

3 Fra gårdejer Aksel Mikkelsen Svinbo var sendt klage over
hans erhvervsskat. Det kunde ikke forandres.

4
Det vedtoges at tilstå sognerådsformanden det i
loven tilståede beløb 1000 kr. samt det beløb der bliver til
overs af det beløb der indkommer ved statsskattens
opkrævning når afkrævnings betalingen er erlagt.



5 Amtet forlangte oplysning om bekostningen ved de gamles 

ophold på fattiggården.

6 Da pensioneret pastor Sønder var tilflyttet kommunen og har en 

indkomst af 9458 kr. ansattes han til at betale fra 1. Sept. 210 kr. for resten 

af skatteåret.

7 Fra Nickolaj Vejes søn Carl Vejs var sendt ansøgning om en 

friplads ved Egå efterskole. Denne bevilligedes ham.

8 Fra pensioneret landpost Anders Jensen var sendt ansøgning 

om aldersrente. Han tilstodes 27 kr. 75 øre pr. måned.

9 Fra Madsine Elisabet Rasmussen i Brandstup var ligeledes sendt 
ansøgning om aldersrente. Hun tilstodes i alt 37 kr. pr. måned.
10 Til revisor til Kommuneregnskabet valgtes proprietær 

Helms Kristiansborg og Villads P. Villadsen Egå som suppleant gdr. 

Anders Bomholt Egå.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

P. Horup Pedersen V. Jørgensen

Onsdag D. 12. September holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer 

var mødte.

1 Fra rejsebud Niels Tygesen forelå andragende om aldersrente.

Da hverken han eller hans hustru er 65 år beregnedes aldersrenten med 

2/3 af renten for 65 årige og sattes til 33 kr. 33 øre pr. måned.

2Fra husmand Jens Peter Rasmussen, Brandstrup var sendt an-

dragende om aldersrente. Da skemaet ikke var helt udfyldt 

vedtoges det at anmode ham om at komme tilstede til næste

 møde.

3 Poul Rasmussen, Egå henvendte sig til sognerådet for at 

blive optaget på kommunens alderdomsasyl. Det vedto-

ges at optage ham mod at han gav 50 øre pr. dag.

4 Fra enke Laurits Agnete Anderssen var sendt anmodning

 om understøttelse efter enkelovne. Da hendes 

afdøde mand var forsørgelsesberettiget i Vejlby sendes 

meddelelse dertil.

5 Til at forhandle med Elsted sogneråd om en foran-

dring af de gamle sogneskel nedsattes et udvalg på 

3 af sognerådets medlemmer, nemlig Schmidt, P. Horup 

Pedersen og formanden. 



5Amtet forlangte oplysning om bekostningen ved de gamles
ophold på fattiggården.

6
Da pensioneret pastor Sønder var tilflyttet kommunen og har en
indkomst af 9458 kr. ansattes han til at betale fra 1. Sept. 210 kr. for resten
af skatteåret.

7 Fra Nickolaj Vejes søn Carl Vejs var sendt ansøgning om en
friplads ved Egå efterskole. Denne bevilligedes ham.

8Fra pensioneret landpost Anders Jensen var sendt ansøgning
om aldersrente. Han tilstodes 27 kr. 75 øre pr. måned.

9Fra Madsine Elisabet Rasmussen i Brandstup var ligeledes sendt
ansøgning om aldersrente. Hun tilstodes i alt 37 kr. pr. måned.
10Til revisor til Kommuneregnskabet valgtes proprietær
Helms Kristiansborg og Villads P. Villadsen Egå som suppleant gdr.
Anders Bomholt Egå.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen
Chr. Pedersen

Johs. Grosen
Emil Madsen

P. Horup Pedersen
V. Jørgensen

Onsdag D. 12. September holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer
var mødte.

1Fra rejsebud Niels Tygesen forelå andragende om aldersrente.
Da hverken han eller hans hustru er 65 år beregnedes aldersrenten med
2/3 af renten for 65 årige og sattes til 33 kr. 33 øre pr. måned.

2
Fra husmand Jens Peter Rasmussen, Brandstrup var sendt an-
dragende om aldersrente. Da skemaet ikke var helt udfyldt
vedtoges det at anmode ham om at komme tilstede til næste
 møde.

3
Poul Rasmussen, Egå henvendte sig til sognerådet for at
blive optaget på kommunens alderdomsasyl. Det vedto-
ges at optage ham mod at han gav 50 øre pr. dag.

4 Fra enke Laurits Agnete Anderssen var sendt anmodning
 om understøttelse efter enkelovne. Da hendes
afdøde mand var forsørgelsesberettiget i Vejlby sendes
meddelelse dertil.

5 Til at forhandle med Elsted sogneråd om en foran-
dring af de gamle sogneskel nedsattes et udvalg på
3 af sognerådets medlemmer, nemlig Schmidt, P. Horup
Pedersen og formanden.



6 Der forhandledes om at forbyde kørslens fra en des af kom-

munes veje for de store lastbiler man det vedtoges 

dog inden videre foretoges at holde et møde sammen 

med Kommunens beboere for at høre deres mening herom.

7 Fra politistationen i Århus var meddelt, at der havde be-

talt 156 kr. for Pede Bruus Sørensen. Det vedtoges at lade ham 

afsone beløbet.

8 Fra Johannes Kristensens, Horsens tugthus var sendt anmodning 

om penge som det dog vedtoges at nægte.

9 Fra Randers amt forelå tilladelse til at bereg-

ne sognerådets formand 1200 kr. til medhjælp.

10Fra indenrigsministeriet var sendt tilladelse til 

at yde Rasmus Madsen Skjæring aldersrente som til 65 

årige. Da han flere gange havde fået af hjælpeklassen 

antoges han forsørgelse berettiget i Århus.

11 Til nationalforeningen vedtoges det at yde 25 kr. 
12 Fra Ødum Hadbjerg sogneråd var forespurgt om 

fodermester Marius Hansen, Nedergård erkendtes forsør-

gelses berettiget her i kommunen.

Han erkendtes forsørgelses berettiget her.

13 Fra pastor Sønder, Hjortshøj var sendt indsigelse me-

dens pålignede skat. Det vedtoges at meddele ham 

at skatten vilde blive afkrævet, såfremt han ikke 

ved en afgørelse fra amtet kunde få fritagelse og 

med hold i sin påstand.

14 Fra politimesteren i Slagelse  var meddelt at der 

derfra var udbetalt 90 kr. som alimentationsbidrag for 

chauffør Niels Sigurd anderssen. Det vedtoges at lade

alimentanten afsogne beløbet.

15 Den ledige friplads ved Egå efterskole tilstodes 

Anton Pedersen søn af statshusmand Peder Pedersen 

Egå.

16 Forsømmelse listerne tilførtes protokollen.
17 Det vedtoges at lade Amtet bestemte A. Jenssen aldersrente.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen V. Jørgensen

P. Horup Pedersen



6 Der forhandledes om at forbyde kørslens fra en des af kom-
munes veje for de store lastbiler man det vedtoges
dog inden videre foretoges at holde et møde sammen
med Kommunens beboere for at høre deres mening herom.

7 Fra politistationen i Århus var meddelt, at der havde be-
talt 156 kr. for Pede Bruus Sørensen. Det vedtoges at lade ham
afsone beløbet.

8
Fra Johannes Kristensens, Horsens tugthus var sendt anmodning
om penge som det dog vedtoges at nægte.

9
Fra Randers amt forelå tilladelse til at bereg-
ne sognerådets formand 1200 kr. til medhjælp.

10 Fra indenrigsministeriet var sendt tilladelse til
at yde Rasmus Madsen Skjæring aldersrente som til 65
årige. Da han flere gange havde fået af hjælpeklassen
antoges han forsørgelse berettiget i Århus.

11 Til nationalforeningen vedtoges det at yde 25 kr.

12
Fra Ødum Hadbjerg sogneråd var forespurgt om
fodermester Marius Hansen, Nedergård erkendtes forsør-
gelses berettiget her i kommunen.
Han erkendtes forsørgelses berettiget her.

13
Fra pastor Sønder, Hjortshøj var sendt indsigelse me-
dens pålignede skat. Det vedtoges at meddele ham
at skatten vilde blive afkrævet, såfremt han ikke
ved en afgørelse fra amtet kunde få fritagelse og
med hold i sin påstand.

14 Fra politimesteren i Slagelse  var meddelt at der
derfra var udbetalt 90 kr. som alimentationsbidrag for
chauffør Niels Sigurd anderssen. Det vedtoges at lade
alimentanten afsogne beløbet.

15 Den ledige friplads ved Egå efterskole tilstodes
Anton Pedersen søn af statshusmand Peder Pedersen
Egå.

16 Forsømmelse listerne tilførtes protokollen.

17 Det vedtoges at lade Amtet bestemte A. Jenssen aldersrente.
Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

V. Jørgensen
P. Horup Pedersen



Onsdag D. 10. Oktober holdt sognerådet møde på fattiggården, hvor 

følgende sager behandledes. 

1 Fra Jens Peter Rasmussen, Brandstrup forelå andragende om 

aldersrente. Han tilstodes 21 kr. 25 øre månedlig + dyrtidstillæg.

2 Vejmand Peter Marius Pedersen var mødt ved mødet, og det 

bestemtes at han skulde gøre vejarbejde 2 dage om sommeren 

og som sædvanlig 5 dag fra 1. Oktober til 15 Maj for en betaling 

af 800 kr. kontant samt vejgranet ved kommunens veje i Egå sogn.
3 Fra Johannes Kristensen var derigen brev om at komme til Amerika.

Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå.
4 Fra politimesteren, Hads herred var sendt meddelelse om 

at han havde betalt 54 kr. som alimentationsbidrag for Laurs 

Jørgen Jørgensen Skjæring. Det vedtoges at betale uden at for

lange afsoning.

5Fra Randers amt var sendt beregning over Landpost A. 

Jensens aldersrente og der tilstodes ham efter dette 

12 kr. 25 øre + dyrtidstillæg.

6 Der blev truffet overenskomst med Troldal om at han ved-

blivende overtager arbejdet ved kommunevejene i Hjorthøj 

sogn for en løn af 900 kr. og at han skal gå og gøre ar-

bejde ved vejene 2 dage om sommeren og hver dag om

 vinteren. 

7 Hans Nielsen Skjæring hede vilde gærne have forskud 

på invaliderenten til hans kone. Det vedtoges at 

yde 200 kr. og Hans Nielsen indgik ved nedenstående er-

klæring på at tilbagebetale de allerede ydede 400 kr.

Erklæring

Jeg Hans Nielsen Skjæring hede indgår på såfremt 

der ikke ved invaliderenten tilståes min kone in-

valideunderstøttelse, at tilbagebetale Hjortshøj-Egå 

Kommune de allerede i forskud modtagne 400 kr. 

enten af den arv jeg venter i en nær fremtid fra 

min familie på Sjælland eller på anden måde.

Hans Nielsen

Fra invalideretten var forespurgt om fisker Hans Nielsens 

økonomiske forhold og hans kones helbredstilstand.

Det vedtoges at svare at hans økonomiske forhold 

ikke var gode og at hans kones arbejdsevne var så 

godt intet værd.

8 Fra Rougsø politikontor var meddelt at bager Repsgård 

var tilstillet bevilling til at drive konditori uden ret til udskænk-

ning af stærke drikke gældende for 5 år fra 8 Sept. 1923. 



Onsdag D. 10. Oktober holdt sognerådet møde på fattiggården, hvor
følgende sager behandledes.

1
Fra Jens Peter Rasmussen, Brandstrup forelå andragende om
aldersrente. Han tilstodes 21 kr. 25 øre månedlig + dyrtidstillæg.

2
Vejmand Peter Marius Pedersen var mødt ved mødet, og det
bestemtes at han skulde gøre vejarbejde 2 dage om sommeren
og som sædvanlig 5 dag fra 1. Oktober til 15 Maj for en betaling
af 800 kr. kontant samt vejgranet ved kommunens veje i Egå sogn.

3
Fra Johannes Kristensen var derigen brev om at komme til Amerika.
Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå.4

Fra politimesteren, Hads herred var sendt meddelelse om
at han havde betalt 54 kr. som alimentationsbidrag for Laurs
Jørgen Jørgensen Skjæring. Det vedtoges at betale uden at for
lange afsoning.

5
Fra Randers amt var sendt beregning over Landpost A.
Jensens aldersrente og der tilstodes ham efter dette
12 kr. 25 øre + dyrtidstillæg.

6
Der blev truffet overenskomst med Troldal om at han ved-
blivende overtager arbejdet ved kommunevejene i Hjorthøj
sogn for en løn af 900 kr. og at han skal gå og gøre ar-
bejde ved vejene 2 dage om sommeren og hver dag om
 vinteren.

7
Hans Nielsen Skjæring hede vilde gærne have forskud
på invaliderenten til hans kone. Det vedtoges at
yde 200 kr. og Hans Nielsen indgik ved nedenstående er-
klæring på at tilbagebetale de allerede ydede 400 kr.

Erklæring
Jeg Hans Nielsen Skjæring hede indgår på såfremt
der ikke ved invaliderenten tilståes min kone in-
valideunderstøttelse, at tilbagebetale Hjortshøj-Egå
Kommune de allerede i forskud modtagne 400 kr.
enten af den arv jeg venter i en nær fremtid fra
min familie på Sjælland eller på anden måde.

Hans Nielsen

Fra invalideretten var forespurgt om fisker Hans Nielsens
økonomiske forhold og hans kones helbredstilstand.
Det vedtoges at svare at hans økonomiske forhold
ikke var gode og at hans kones arbejdsevne var så
godt intet værd.

8
Fra Rougsø politikontor var meddelt at bager Repsgård
var tilstillet bevilling til at drive konditori uden ret til udskænk-
ning af stærke drikke gældende for 5 år fra 8 Sept. 1923.



9 Fra Kjøng sogneråd forelå anerkendelse 

af fisker Laurits Larsens Skæring hede.

10 Fra Viby sogneråd meddeltes at der var tiltrådt enken 

Mette Margrete Nielsen enkebørneunderstøttelse til datteren 

Inger.

10 Fra Rasmus Nielsen, Haslegård var sendt anmodning 

om at eftergive ham modtaget fattighjælp fra 

sidste vinter, det vedtoges at eftergive hjælpen.

11 Ved næste sognerådsmøde der afholdes d. 14. Nov.

Kl. 10 form. Vedtoges det at afholde licitation over 

levering af sten og grus til kommunens veje.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Emil Madsen

Johs. Grosen V. Jørgensen

Onsdag D. 14. November 1923 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården.  Alle medlemmer var mødte. Følgende 

sager behandledes. 

1 Fra apoteker Gundel Hornslet var sendt anmodning om at 

betale medisinregning for de aldersrenteydende og fradrage det 

i understøttelsen. Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå.

2 Fra København politi forelå rapport i anledning af P. Bruus 

Sørens afsoning. Han tilbød når han fik arbejde at betale 20-

25 kr. for uge hvilket sognerådet tog imod.

3 Fra provst Bentzen forlangtes erklæring om beskaffen-

heden af Hjorthøj forskolelærerindeembede i anled-

ning af frk. Hersoms fraflyttelse samt om organisttjene-

sten skulde knyttes til forskolelærer embedet.

Det vedtoges efter samråd med menighedsrådet 

at få embedet opslået uden forpligtelse til at 

spille orgel.

4 Et andragende om tilskud til blindehjemmet nægtedes.
5 Fra Århus politikommune var sendt anmodning om at 

betale 90 kr. for Jens Karl Petersen Århus. Da han betaler 

afdrag til sognerådet vedtoges det at betale uden alt for 

lange afsoning.

6 Fra Krigsministeriet var anmodet om at udpege 

en mand til at udpege 10 rideheste og 20 køreheste og 2

vogne. Hertil valgtes sognerådsmedlem Viggo Jørgensen,

hvorom meddelelsen sendes til 7 artilleriafdeling.   



9
Fra Kjøng sogneråd forelå anerkendelse
af fisker Laurits Larsens Skæring hede.

10
Fra Viby sogneråd meddeltes at der var tiltrådt enken
Mette Margrete Nielsen enkebørneunderstøttelse til datteren
Inger.

10 Fra Rasmus Nielsen, Haslegård var sendt anmodning
om at eftergive ham modtaget fattighjælp fra
sidste vinter, det vedtoges at eftergive hjælpen.

11 Ved næste sognerådsmøde der afholdes d. 14. Nov.
Kl. 10 form. Vedtoges det at afholde licitation over
levering af sten og grus til kommunens veje.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Emil Madsen

Johs. Grosen
V. Jørgensen

Onsdag D. 14. November 1923 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården.  Alle medlemmer var mødte. Følgende
sager behandledes.

1
Fra apoteker Gundel Hornslet var sendt anmodning om at
betale medisinregning for de aldersrenteydende og fradrage det
i understøttelsen. Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå.

2 Fra København politi forelå rapport i anledning af P. Bruus
Sørens afsoning. Han tilbød når han fik arbejde at betale 20-
25 kr. for uge hvilket sognerådet tog imod.
3
Fra provst Bentzen forlangtes erklæring om beskaffen-
heden af Hjorthøj forskolelærerindeembede i anled-
ning af frk. Hersoms fraflyttelse samt om organisttjene-
sten skulde knyttes til forskolelærer embedet.
Det vedtoges efter samråd med menighedsrådet
at få embedet opslået uden forpligtelse til at
spille orgel.
4 Et andragende om tilskud til blindehjemmet nægtedes.

5
Fra Århus politikommune var sendt anmodning om at
betale 90 kr. for Jens Karl Petersen Århus. Da han betaler
afdrag til sognerådet vedtoges det at betale uden alt for
lange afsoning.

6 Fra Krigsministeriet var anmodet om at udpege
en mand til at udpege 10 rideheste og 20 køreheste og 2
vogne. Hertil valgtes sognerådsmedlem Viggo Jørgensen,
hvorom meddelelsen sendes til 7 artilleriafdeling.



Fortegnelse over bud ved licitationen over sten og grus d. 14-11-1923
Nr Leverandørens navn Leveringsstedet

Antal

sten
favne

grus
Pris for kørsel

pr favnPris for stenPris for grusSamlet pris

1 Jakob Jakobsen Hedevejen til Byngenflint
9 12.

2 A. Bertelsen Edv. Tomsen til nyt vejhavral
8 12

3 Jakob Jakobsen Fra Rasmussen vejtil P. Nyborgkaste
8 15

4 Fra Vindbergs gård til 
landevejen. havral

4 15

5 Gaden i Skjæring
fra Smedien og øst ral

2 15

6 Fra Skjæring til J. Grou ral
3 18

7 Egå havvej ral
3 22

8 Fra A. Bomholt mod vest 
skærver
3

brakjord
1½ 30

9 Fra Egå forsamligshus 
mod vest ral

1 30

10 Mosevejen ved state-hustre. ral
6 Strab 35

11 Artur Sørensen ral
35

12 Fra Petra Ho til
Elsted skjelral

1½ 35

13 Fra Jens Skov til P. Ho. 
Skærver

4

sand
2 35

14 Fra banen til Alb. Poulsen
ral
4 33

15 Fra Peter Nielsen til 
Jens Krestens vej ral

4 33

16 Fra P. Nielsen til A. Kaa
ral
2 33

17 Fra Søren Sørensen til Egå.
ral
5

Sand
3 30

18 Egå til landevejen
ral

4 30

19 Oluf Petersen Oluf Petersens gyde
ral

2 30
20

Vsn
Møllers gyde 142 30

21 Skolestien 35

Hjortshøj

22 P. Linå Stationsvejen efter Egå
skærver
11 4 grus 30

kørsel
18

23 Stationspladsen
Skærver
5 1 grus 30

Kørsel
18

25 Kankbølle Stationsvej
ral
3 30

26 Kankbølle til Sønderly
ral
6 30

27 Kankbølle til Hjortshøj
ral

3

28 Hjortshøj til banen
ral
3 30

29 Hjortshøj til Elsted
ral
4 30

30 Hjortshøj efter Skjødes
ral
6 30

31 Hjortshøj spøjtetSkjæver
3 1 grus 30

Kørsel
18

32 Krankbølle skovvejstrandral
4
Skjærver

30

33 Hesselballe Hjortshøj1 3 grus 30
kørsel
18

34 Kresten Krestensen Brandstrup og vedA. Ryrde Skjærver
2 1 grus 35 35 J. Kr. Krestensen

30

35
J. Kr. Krestensen

ved J.
Kr. Krestensen skjærver

2
35 35

36 P. Linå Vorre Brandstrup
Skjærver
3 35

37 Vorrevej ved skole
Skjærver
8 3 grus 35 30

38 Julius Junker Bendstrupvej til korsvej
Skjærver
3 1 grus 35 30

39
Rygaarden

Sønderhøllmg ved
skjærver
3

1½ grus
35 30

40 P. Linå Grødtrupvej til J. Ebl.
Skærver
13

73

1½ grus 35 30



Fortegnelse over bud ved licitationen over sten og grus d. 14-11-1923
Nr Leverandørens navn Leveringsstedet

Antal
sten

favne
grus

Pris for kørsel
pr favn

Pris for sten Pris for grus Samlet pris

1
Jakob Jakobsen Hedevejen til Byngen flint

9
12.

2 A. Bertelsen Edv. Tomsen til
nyt vej

havral
8 12

3 Jakob Jakobsen
Fra Rasmussen vej

til P. Nyborg

kaste
8 15

4 Fra Vindbergs gård til
landevejen.

havral
4 15

5 Gaden i Skjæring
fra Smedien og øst

ral
2

15

6 Fra Skjæring til J. Grou ral
3

18

7 Egå havvej ral
3

22

8 Fra A. Bomholt mod vest
skærver
3

brakjord
1½ 30

9 Fra Egå forsamligshus
mod vest

ral
1 30

10 Mosevejen ved state-
hustre. ral

6 Strab
35

11 Artur Sørensen ral 35

12 Fra Petra Ho til
Elsted skjel

ral
1½ 35

13 Fra Jens Skov til P. Ho. Skærver
4

sand
2 35

14 Fra banen til Alb. Poulsen
ral
4 33

15 Fra Peter Nielsen til
Jens Krestens vej

ral
4 33

16 Fra P. Nielsen til A. Kaa
ral
2 33

17 Fra Søren Sørensen
til Egå.

ral
5

Sand
3 30

18 Egå til landevejen ral
4

30

19 Oluf Petersen Oluf Petersens gyde
ral
2 30

20

Vsn

Møllers gyde 1
42

30

21 Skolestien 35

Hjortshøj

22 P. Linå Stationsvejen efter Egå
skærver
11 4 grus 30

kørsel
18

23 Stationspladsen
Skærver
5 1 grus 30 Kørsel

18
25 Kankbølle Stationsvej

ral
3 30

26 Kankbølle til Sønderly
ral
6

30

27 Kankbølle til Hjortshøj
ral
3

28 Hjortshøj til banen
ral
3 30

29 Hjortshøj til Elsted
ral
4

30

30 Hjortshøj efter Skjødes
ral
6 30

31 Hjortshøj spøjtet Skjæver
3

1 grus 30
Kørsel

18
32 Krankbølle skovvej

strand

ral
4
Skjærver

30

33 Hesselballe Hjortshøj 1 3 grus 30
kørsel
18

34 Kresten Krestensen Brandstrup og ved
A. Ryrde

Skjærver
2 1 grus 35 35 J. Kr. Krestensen

30
35

J. Kr. Krestensen

ved J.
Kr. Krestensen

skjærver
2

35 35

36 P. Linå Vorre Brandstrup
Skjærver
3

35

37 Vorrevej ved skole
Skjærver
8 3 grus 35 30

38 Julius Junker Bendstrupvej til korsvej
Skjærver
3

1 grus 35 30

39 Rygaarden
Sønderhøllmg ved

skjærver
3

1½ grus

35 30

40 P. Linå Grødtrupvej til J. Ebl. Skærver
13

73

1½ grus 35 30



7 Husmand Laurits Larsen kom til mødet og forlang-

te forskud på invalideunderstøttelse. Han bevil-

gedes 100 kr. og 66 øre for de efterfølgende måneder fra 

1. December.

8 Edvard V. Kaysen forlangte 40 kr. månedlig i in-

valide understøttelse. Han opgav at være forsørgelses-

berettiget i Bryrup, Vrads Kommune.

9 Fra Vejle kommunekontor var forespurgt om til hvil-

ken tid Ane Marie Andersen har fået udbetalt under-

støttelse. Hun har for November måned fået udbetalt 36 kr.

10 Fra Århus aldersrenteudvalg meddeltes at Rasmus Madsen 

erkendtes forsørgelsesberettiget i Århus.

11 Fra Vejby sogneråd forelå anerkendelse af forsørgelses-

retten for enke Laurisa Agnete Sørensen. 

12 Fra Mårslet sogneråd var forespurgt om sogne-

rådet erkendte maskinarbejder Aksel Johannes Sørensens 

søn af rejsebud I. Mikkel Sørensen Hjortshøj forsørgel-

sesberettiget i Hjortshøj Egå kommune. Han anerkendtes.
13Fra Tranbjerg sogneråd var forespurgt om 

sognerådet her erkendte Sigvald Rasmusen for-

sørgelsesberettiget her. Da han er uægte født og 

moderen opholdt sig i Hesselballe 10 måneders dage 

før fødslen erkendtes han forsørgelsesberettiget her. 

14 Fra skatteåret var til sognerådet erklæring om 

en skatteklage til landsoverskatterådet fra A. Skårup. 

Sognerådet kan ingen oplysning give i denne anledning.

15 Fra enke Ane Kirstine Jensen Egå var sendt be-

gæring om understøttelse til børn af enker. Under-

støttelsen tilstodes hende, hun opgav at være forsør-

gelsesberettiget i Grundfør-Spørring kommune.

16 Fra beboere i Hjortshøj var tilsendt et andragende 

til amtsrådet om kloakledning ved Hjortshøj at 

Sognerådet var villig til at anbefale andragendet 

og yde det sædvanlige bidrag.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen



7 Husmand Laurits Larsen kom til mødet og forlang-
te forskud på invalideunderstøttelse. Han bevil-
gedes 100 kr. og 66 øre for de efterfølgende måneder fra
1. December.

8 Edvard V. Kaysen forlangte 40 kr. månedlig i in-
valide understøttelse. Han opgav at være forsørgelses-
berettiget i Bryrup, Vrads Kommune.

9
Fra Vejle kommunekontor var forespurgt om til hvil-
ken tid Ane Marie Andersen har fået udbetalt under-
støttelse. Hun har for November måned fået udbetalt 36 kr.

10
Fra Århus aldersrenteudvalg meddeltes at Rasmus Madsen
erkendtes forsørgelsesberettiget i Århus.

11
Fra Vejby sogneråd forelå anerkendelse af forsørgelses-
retten for enke Laurisa Agnete Sørensen.

12
Fra Mårslet sogneråd var forespurgt om sogne-
rådet erkendte maskinarbejder Aksel Johannes Sørensens
søn af rejsebud I. Mikkel Sørensen Hjortshøj forsørgel-
sesberettiget i Hjortshøj Egå kommune. Han anerkendtes.
13

Fra Tranbjerg sogneråd var forespurgt om
sognerådet her erkendte Sigvald Rasmusen for-
sørgelsesberettiget her. Da han er uægte født og
moderen opholdt sig i Hesselballe 10 måneders dage
før fødslen erkendtes han forsørgelsesberettiget her.
14

Fra skatteåret var til sognerådet erklæring om
en skatteklage til landsoverskatterådet fra A. Skårup.
Sognerådet kan ingen oplysning give i denne anledning.

15
Fra enke Ane Kirstine Jensen Egå var sendt be-
gæring om understøttelse til børn af enker. Under-
støttelsen tilstodes hende, hun opgav at være forsør-
gelsesberettiget i Grundfør-Spørring kommune.
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Emil Madsen
V. Jørgensen
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Onsdag D. 12. December 1923 holdt sognerådet møde på sit lokale på 

fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Fra skatterådet var tilsendt sognerådet en klage fra A. Andersen 

Egå til landsoverskatterådet. Sognerådet kunde ingen oplysninger 

give i den anledning men måtte henvise til sognerådets ansættelse.

2 Fra proprietær Helms var sendt anmodning om at få 

vejen langs banen udvidet eller en gangsti anlagt.

Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå, men det vedtoges 

at tilstille amtet skrivelsen for at få rutebilen til at køre 

om ad Georgsminde ligeledes skulde man forsøge at hækken 

langs banen fjærnet.

3 Fra Vinding-Bryrup-Vrads sogneråd forelå anerkendelse 

af Edvard Valdemar Kaysen. 

4 Fra jordemoderren i Vejlby var sendt regnen for jens Peter 

Kristensen hustrus barnefødsel. Da han har stadig arbejde vilde 

sognerådet ikke betale.

5Fra Todbjergs-Mejlby sogneråd var sendt anmodning 

at notere en fødsel af smedesvend Holger Madsens 

barn. Da faderen ikke have hjem her men boede i 

Mejlby vedtoges det at nægte at få fødselen noteret 

i Egå sogns kirkebog.

6 Enke Ane Kirstine Jensen erkendtes forsørgelsesberet-

tiget i Grundfør Spørring kommune.

7 Fra Harlev – Fremlev sogneråd forelå erkendelse af 

Kristen Kristensens forsørgelsesret.

8 Et udvalg fra arbejderne i Skader var kommen for at træffe 

overenskomst med sognerådet om stenslåning. Det vedto-

ges at yde amtets pris både for små og store sten samt 

give 27 pr. favn for harpning af val. Prisen på store sten fås fra amtet.9
Det meddeltes at jens Jørgensen Nykøbing F. er indlagt på 

byens alderdomshjem.

10 Det vedtoges at yde det sædvanlige bidrag til Egå 

friskole.

11 Schemaer vedrørende høstudbyttet udfyldtes.
12 Et andragende fra Niels Thygesen, Hesselballe hen-

lagdes da sognerådet ikke vidste om det have

lov at betale sygekassebidrag for alderdomsunder-

støttelse. Det vedtoges at spørge amtet.

13 Brændselshjælp tilstodes de fleste af de aldersrenteydende.
Mødet hævet Villads J. Villadsen V. Jørgensen Johs. Grosen

Emil Madsen Chr. Pedersen  J. Chr. Christensen A. Berthelsen

P. Horup Pedersen L. Schmidt



Onsdag D. 12. December 1923 holdt sognerådet møde på sit lokale på
fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1
Fra skatterådet var tilsendt sognerådet en klage fra A. Andersen
Egå til landsoverskatterådet. Sognerådet kunde ingen oplysninger
give i den anledning men måtte henvise til sognerådets ansættelse.

2
Fra proprietær Helms var sendt anmodning om at få
vejen langs banen udvidet eller en gangsti anlagt.
Sognerådet kunde ikke indlade sig herpå, men det vedtoges
at tilstille amtet skrivelsen for at få rutebilen til at køre
om ad Georgsminde ligeledes skulde man forsøge at hækken
langs banen fjærnet.

3
Fra Vinding-Bryrup-Vrads sogneråd forelå anerkendelse
af Edvard Valdemar Kaysen.

4
Fra jordemoderren i Vejlby var sendt regnen for jens Peter
Kristensen hustrus barnefødsel. Da han har stadig arbejde vilde
sognerådet ikke betale.

5
Fra Todbjergs-Mejlby sogneråd var sendt anmodning
at notere en fødsel af smedesvend Holger Madsens
barn. Da faderen ikke have hjem her men boede i
Mejlby vedtoges det at nægte at få fødselen noteret
i Egå sogns kirkebog.

6
Enke Ane Kirstine Jensen erkendtes forsørgelsesberet-
tiget i Grundfør Spørring kommune.

7
Fra Harlev – Fremlev sogneråd forelå erkendelse af
Kristen Kristensens forsørgelsesret.

8
Et udvalg fra arbejderne i Skader var kommen for at træffe
overenskomst med sognerådet om stenslåning. Det vedto-
ges at yde amtets pris både for små og store sten samt
give 27 pr. favn for harpning af val. Prisen på store sten fås fra

amtet.9

Det meddeltes at jens Jørgensen Nykøbing F. er indlagt på
byens alderdomshjem.

10
Det vedtoges at yde det sædvanlige bidrag til Egå
friskole.

11 Schemaer vedrørende høstudbyttet udfyldtes.

12
Et andragende fra Niels Thygesen, Hesselballe hen-
lagdes da sognerådet ikke vidste om det have
lov at betale sygekassebidrag for alderdomsunder-
støttelse. Det vedtoges at spørge amtet.

13 Brændselshjælp tilstodes de fleste af de aldersrenteydende.

Mødet hævet Villads J. Villadsen
V. Jørgensen
Johs. Grosen

Emil Madsen
Chr. Pedersen

 J. Chr. Christensen
A. Berthelsen

P. Horup Pedersen
L. Schmidt



Onsdag D. 9. Januar 1924 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-

ledes. Alle medlemmer var mødte.

1Fra Randers amt var meddelt at sognerådet nok kun-

de yde ¾ af sygekassebidraget til aldersrenteydere med 

det ydede kan ikke refunderes nogen steder fra. Det vedto-

ges at yde sygekassebidrag til Niels Tygesen, Hesselballe.

2 Fra Randers amt forlangtes forslag til brændevins afgift. 

Det vedtoges at indsende forslag i lighed med i fjor.

3 Fra Hornslet sogneråd var sendt et andragende fra 

Valdemar Thomsen, Terndrup. Han opgav i fjor 

at eje 8419 kr.  og nu 5000 kr. og sognerådet menes at han nu ejer 

mere end i fjor, da han fik 21000 kr. for ejendommen der stod 

til 10000 kr. + noget for besætningen. Han erkendtes forøgelses-

berettiget her. 

4 Fra Randers amt meddeltes at aldersrenteydernes op-

hold på fattiggården kunde beregnes til 1 kr. 75 øre pr. dag 

med et tillæg af 50 øre pr. dag. Når de er under læge-

behandling. 

5 Fra arbejdes direktoratet var forespurgt om Rasmus Mad-

sens arbejdsevne, da han søger arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det vedtoges at svare at han nok kunde være i stand til 

udføre alm. forefaldende arbejde inden for landarbejderfaget.

6 Fra fiskernes lokalforenings understøttelseskasse var sendt 

andragende om understøttelse. Da et oplystes at ingen 

af fiskerne herfra var medlem af kassen vedtoges det 

ikke at yde den begærede understøttelse. 

7 Til voldgiftsmæd for jagtrettens afløsning i Randers 

amt valgtes proprietær Helms og L. Schmidt.

8
Fra fisker Niels Pedersen. Skjæring var sendt an-

dragende om aldersrente. Tilbagesendes dd. det ikke var udfyldt 

tilstrækkeligt.

9 fra Espen Nielsen var sendt andragende om aldersrente. 

Det vedtoges at yde ham 51 kr. 12 øre pr. måned.

10 Fra husmand Niels Rasmussens hustru Skjæring var sendt 

andragende om aldersrente. Hun er lige fyldt 60 år og sogne-

rådet var ikke klar over om hun har ret til nogen under-

støttelse da hun er gift og ikke 66 år. Det vedtoges at spørge amtet.

11 Fra Trige-Ølsted sogneråd var sendt et andragen-

de om aldersrente fra Rasmus Nielsen Ølsted med 

forespørgsel om han erkendtes forsørgelsesberetti-

get er i kommunen. Efter de foreliggende op-

lysninger erkendtes han forsørgelse berettiget her.  



Onsdag D. 9. Januar 1924 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-
ledes. Alle medlemmer var mødte.

1
Fra Randers amt var meddelt at sognerådet nok kun-
de yde ¾ af sygekassebidraget til aldersrenteydere med
det ydede kan ikke refunderes nogen steder fra. Det vedto-
ges at yde sygekassebidrag til Niels Tygesen, Hesselballe.

2
Fra Randers amt forlangtes forslag til brændevins afgift.
Det vedtoges at indsende forslag i lighed med i fjor.

3
Fra Hornslet sogneråd var sendt et andragende fra
Valdemar Thomsen, Terndrup. Han opgav i fjor
at eje 8419 kr.  og nu 5000 kr. og sognerådet menes at han nu ejer
mere end i fjor, da han fik 21000 kr. for ejendommen der stod
til 10000 kr. + noget for besætningen. Han erkendtes forøgelses-
berettiget her.

4
Fra Randers amt meddeltes at aldersrenteydernes op-
hold på fattiggården kunde beregnes til 1 kr. 75 øre pr. dag
med et tillæg af 50 øre pr. dag. Når de er under læge-
behandling.

5
Fra arbejdes direktoratet var forespurgt om Rasmus Mad-
sens arbejdsevne, da han søger arbejdsløshedsunderstøttelse.
Det vedtoges at svare at han nok kunde være i stand til
udføre alm. forefaldende arbejde inden for landarbejderfaget.

6
Fra fiskernes lokalforenings understøttelseskasse var sendt
andragende om understøttelse. Da et oplystes at ingen
af fiskerne herfra var medlem af kassen vedtoges det
ikke at yde den begærede understøttelse.

7
Til voldgiftsmæd for jagtrettens afløsning i Randers
amt valgtes proprietær Helms og L. Schmidt.

8
Fra fisker Niels Pedersen. Skjæring var sendt an-
dragende om aldersrente. Tilbagesendes dd. det ikke var udfyldt

tilstrækkeligt.

9

fra Espen Nielsen var sendt andragende om aldersrente.
Det vedtoges at yde ham 51 kr. 12 øre pr. måned.

10
Fra husmand Niels Rasmussens hustru Skjæring var sendt
andragende om aldersrente. Hun er lige fyldt 60 år og sogne-
rådet var ikke klar over om hun har ret til nogen under-
støttelse da hun er gift og ikke 66 år. Det vedtoges at spørge amtet.

11
Fra Trige-Ølsted sogneråd var sendt et andragen-
de om aldersrente fra Rasmus Nielsen Ølsted med
forespørgsel om han erkendtes forsørgelsesberetti-
get er i kommunen. Efter de foreliggende op-
lysninger erkendtes han forsørgelse berettiget her.



12 Fra Århus fattigudvalg meddeltes at Ove Petersen 

erkendtes forsørgelsesberettiget i Århus.

13 Derefter foretoges indstilling til det ledige lærerindeem-

bede i Hjortshøj, og det vedtoges som nr. 1. at indstille 

Frk. Ellen Viskum Pedersen, som nr. 2. Frk. Kirstine Margrethe 

Poulsen og som nr. 3. frk. Petra M. L. Jensen hvilken indstilling 

såvel sogneråd som skolekommission var fuldstændig enige om.

14 Sognerådet vedtog at forlange amtsrådets billigelse til 

at lukke kommunens veje for biler over 1450 kg egenvægt

Dog undloges amtsvejen fra Sjkæring til Gøttrup skjel, vejen 

fra Hjorthøj til Hesselballe ved købmand Simon Nilsens hus 

vejen fra Hjortshøj st. til Kankbølle by ved branddammen og 

vejen fra landevejen langs A. Bomholts mark til Egå brugs-

forenings samt vejen forbi Hjortshøjs st. til købmand Schjel-

dal.

15 Det vedtoges at søge en bevilling af kommunekassen 

på 600 kr. til at ødelægge spurvene ved at give en 

præmie af 5 øre pr. dræbt spurv og måske sener til at 

betale for nedrivning af reder.

16 Fra Fruering Vitved sogneråd var forespurgt om 

Poul Poulsen erkendtes forsørgelsesberettige her i kom-

munen samt meddelte, at an modtog en under-

støttelse af 300 kr. årlig. Han erkendtes forsørgelsesbe-

rettiget her. 

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 6. februar 1924 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-

ledes. 

1 Fra Horsens var sendt meddelelse om
at
Kristen Mikkelsen

Pedersen var indlagt på fattiggården og han ønskedes hjem-

sendt. Han ønskedes indlagt på Kommunens fattiggård.

2 Fra de danske Statsbaner var sendt en plan over 

kloakanlæg ved Hjortshøj st.

3 Fra skoledirektionen var sendt meddelelse om 

at frk. Ellen Viskum Pedersen var kaldt til lærerin-

de til Hjortshøj friskole.  



12
Fra Århus fattigudvalg meddeltes at Ove Petersen
erkendtes forsørgelsesberettiget i Århus.
13
Derefter foretoges indstilling til det ledige lærerindeem-
bede i Hjortshøj, og det vedtoges som nr. 1. at indstille
Frk. Ellen Viskum Pedersen, som nr. 2. Frk. Kirstine Margrethe
Poulsen og som nr. 3. frk. Petra M. L. Jensen hvilken indstilling
såvel sogneråd som skolekommission var fuldstændig enige om.

14
Sognerådet vedtog at forlange amtsrådets billigelse til
at lukke kommunens veje for biler over 1450 kg egenvægt
Dog undloges amtsvejen fra Sjkæring til Gøttrup skjel, vejen
fra Hjorthøj til Hesselballe ved købmand Simon Nilsens hus
vejen fra Hjortshøj st. til Kankbølle by ved branddammen og
vejen fra landevejen langs A. Bomholts mark til Egå brugs-
forenings samt vejen forbi Hjortshøjs st. til købmand Schjel-
dal.

15
Det vedtoges at søge en bevilling af kommunekassen
på 600 kr. til at ødelægge spurvene ved at give en
præmie af 5 øre pr. dræbt spurv og måske sener til at
betale for nedrivning af reder.

16
Fra Fruering Vitved sogneråd var forespurgt om
Poul Poulsen erkendtes forsørgelsesberettige her i kom-
munen samt meddelte, at an modtog en under-
støttelse af 300 kr. årlig. Han erkendtes forsørgelsesbe-
rettiget her.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Onsdag D. 6. februar 1924 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-
ledes.

1Fra Horsens var sendt meddelelse om
at
Kristen Mikkelsen

Pedersen var indlagt på fattiggården og han ønskedes hjem-
sendt. Han ønskedes indlagt på Kommunens fattiggård.2

Fra de danske Statsbaner var sendt en plan over
kloakanlæg ved Hjortshøj st.

3 Fra skoledirektionen var sendt meddelelse om
at frk. Ellen Viskum Pedersen var kaldt til lærerin-
de til Hjortshøj friskole.



Fra invaliderådet var sendt meddelelse om 

at Niels Linå var tilstået invalideunderstøttelse. 

 Efter overenskomst med Niels Linå besttes det at han 

fra den tid ham modtog invalideunderstøttelse skulde

 betale 1 kr. pr. dag for kørsel på gården her og så selv 

betale for klæder og sygekassebidrag.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen

Johs. Grosen V. Jørgensen

P. Horup Pedersen Emil Madsen Chr. Pedersen

L. Schmidt A. Berthelsen J. Chr. Christensen

Onsdag D. 13. februar 1924 holdt sognerådet møde 

på sit lokale på fattiggården. Alle medlemmer var 

mødte. Følgende sager behandledes. 

1 Bestyrelsen for arbejderforeningen samt hjælpekassens 

formand var mødt for at træffe aftale om arbejdsløsheds-

understøttelse. Det vedtoges efter andragende at yde 

en understøttelse af 80 øre pr. dag samt 42 pr. barn ud over 

det ordinære understøttelse i 40 dage dog måtte understøt-

telsen efter cirkulæret ikke overstige 2/3 af alm arbejdsløn 

som er 7 kr. 16 øre.

2 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om Nielsine 

Nilsen, Egå havde modtaget offentlig hjælp i de sidste 

2 år. Hun har foruden forskud modtaget 100 kr. 

fra hjælpeklassen.

Ligeledes forelå forespørgsel om ane Louise Nielsen 

Egå.

3 Fra Niels Pedersen Skjæring hede var sendt et 

begæring om aldersrente. Han tilstodes 36 kr. 25 + dyr-

tidstillæg.

4 Fra Kolonien Filadelfia var meddelt at Aksel Kristensen 

trængte til tøj. Det manglede bevilligedes.

5 Fra Randers amt var henstilledes til sognerådet 

om for legatsummen ved Peder Sørensen og hustrus 

mindelegat at købe kreditforeningsobligationer. Dette 

vedtoges.

6 Fra Randers amt var tilsendt en sag til sogne-

rådets erklæring om smedesvend Holger Madsens i 

Mejlby fødte barn. Sognerådet her måtte holde for 



Fra invaliderådet var sendt meddelelse om
at Niels Linå var tilstået invalideunderstøttelse.
 Efter overenskomst med Niels Linå besttes det at han
fra den tid ham modtog invalideunderstøttelse skulde
 betale 1 kr. pr. dag for kørsel på gården her og så selv
betale for klæder og sygekassebidrag.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
Johs. Grosen

V. Jørgensen
P. Horup Pedersen

Emil Madsen
Chr. Pedersen

L. Schmidt
A. Berthelsen

J. Chr. Christensen

Onsdag D. 13. februar 1924 holdt sognerådet møde
på sit lokale på fattiggården. Alle medlemmer var
mødte. Følgende sager behandledes.
1 Bestyrelsen for arbejderforeningen samt hjælpekassens

formand var mødt for at træffe aftale om arbejdsløsheds-
understøttelse. Det vedtoges efter andragende at yde
en understøttelse af 80 øre pr. dag samt 42 pr. barn ud over
det ordinære understøttelse i 40 dage dog måtte understøt-
telsen efter cirkulæret ikke overstige 2/3 af alm arbejdsløn
som er 7 kr. 16 øre.

2 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om Nielsine
Nilsen, Egå havde modtaget offentlig hjælp i de sidste
2 år. Hun har foruden forskud modtaget 100 kr.
fra hjælpeklassen.
Ligeledes forelå forespørgsel om ane Louise Nielsen
Egå.

3 Fra Niels Pedersen Skjæring hede var sendt et
begæring om aldersrente. Han tilstodes 36 kr. 25 + dyr-
tidstillæg.

4 Fra Kolonien Filadelfia var meddelt at Aksel Kristensen
trængte til tøj. Det manglede bevilligedes.

5 Fra Randers amt var henstilledes til sognerådet
om for legatsummen ved Peder Sørensen og hustrus
mindelegat at købe kreditforeningsobligationer. Dette
vedtoges.

6 Fra Randers amt var tilsendt en sag til sogne-
rådets erklæring om smedesvend Holger Madsens i
Mejlby fødte barn. Sognerådet her måtte holde for



at ægteparret under barnets fødsel havde et til forsørgelsesrets 

erhvervelse egnet ophold i Mejlby.

7 Fra Randers amt var tilsendt sognerådet meddelelse om 

det husmand Niels Rasmussen Skjæring har og hustru nu har ret 

til 5/6 af den for 68 årige ægtefæller gældende takst (dyrtidstil-

lægget indbefattet).

8 Fra Århus politikammer var sendt anmodning om 

at betale alimentationsbidrag for Peder Brus Sørensen. 

Det vedtoges at betale og forlange bidraget afsonet.
9

Fra skatterådet var sendt en sag om A. Mølgårds for lidt 

betalte skat til sognerådets erklæring. sognerådet mente 

ikke at have noget at bemærke.

10 Fra frøken Fogh Kristensen, Skjæirng var sendt anmod-

ning om et tilskud af kul ud over det leverede. Det ved-

toges at yde hende 5 hl. I år ekstra og for eftertiden 

yde 32 hl.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen Johs. Grosen V. Jørgensen

P. Horup Pedersen Emil Madsen Chr. Pedersen

L. Schmidt A. Berthelsen J. Chr. Christensen

Tirsdag D. 26. februar 1924 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-

ledes. 

1 Anders Jensen (Bonde) søgte om aldersrente og der tilstodes 

ham 21 kr. om måneden fra 1. Marts at regne.

2 Kristjan Rasmussen og hans hustru søgte om aldersrente 

og de tilstodes 33 kr. 83 øre pr. måned fra 1. Marts at regne.

3 Fra ministeriet var meddelt at dyrtidstillægget til alders –

renteyderes satte til 12 kr. pr. måned for gifte og 6 kr. for 

enkelte nydere fra 1. April at regne.

4 En obligation angående gårdejer Søren Pedersens dræ-

ningslån indsendtes til tinglæsning.

5 Fra finansministeriet var forespurgt om Terkild Kr. 

Rasmussens økonomiske forhold, da han ikke havde betalt 

forfaldne ydelse af et modtaget driftslån. Sognerådet mente 
at

han nok kan betale.

6 Til brandfoged i stedet for Søren Sørensen, Egå 

der har frabedt sig genvalg valgtes Ejnar Grosen, 

Egå og til brandsynsvidne valgtes gårejer Anders 

Sørensen og bager Jensen, Egå.



at ægteparret under barnets fødsel havde et til forsørgelsesrets
erhvervelse egnet ophold i Mejlby.7

Fra Randers amt var tilsendt sognerådet meddelelse om
det husmand Niels Rasmussen Skjæring har og hustru nu har ret
til 5/6 af den for 68 årige ægtefæller gældende takst (dyrtidstil-
lægget indbefattet).

8
Fra Århus politikammer var sendt anmodning om
at betale alimentationsbidrag for Peder Brus Sørensen.
Det vedtoges at betale og forlange bidraget afsonet.9
Fra skatterådet var sendt en sag om A. Mølgårds for lidt
betalte skat til sognerådets erklæring. sognerådet mente
ikke at have noget at bemærke.

10
Fra frøken Fogh Kristensen, Skjæirng var sendt anmod-
ning om et tilskud af kul ud over det leverede. Det ved-
toges at yde hende 5 hl. I år ekstra og for eftertiden
yde 32 hl.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
Johs. Grosen

V. Jørgensen
P. Horup Pedersen

Emil Madsen
Chr. Pedersen

L. Schmidt
A. Berthelsen

J. Chr. Christensen

Tirsdag D. 26. februar 1924 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-
ledes.

1 Anders Jensen (Bonde) søgte om aldersrente og der tilstodes
ham 21 kr. om måneden fra 1. Marts at regne.

2
Kristjan Rasmussen og hans hustru søgte om aldersrente
og de tilstodes 33 kr. 83 øre pr. måned fra 1. Marts at regne.3
Fra ministeriet var meddelt at dyrtidstillægget til alders –
renteyderes satte til 12 kr. pr. måned for gifte og 6 kr. for
enkelte nydere fra 1. April at regne.

4
En obligation angående gårdejer Søren Pedersens dræ-
ningslån indsendtes til tinglæsning.

5
Fra finansministeriet var forespurgt om Terkild Kr.
Rasmussens økonomiske forhold, da han ikke havde betalt
forfaldne ydelse af et modtaget driftslån. Sognerådet mente
at
han
nok kan betale.

6 Til brandfoged i stedet for Søren Sørensen, Egå
der har frabedt sig genvalg valgtes Ejnar Grosen,
Egå og til brandsynsvidne valgtes gårejer Anders
Sørensen og bager Jensen, Egå.



7 Til brandfoged i stedet for Jakob Ebbesen Hessel-

balle der har bedt sig fritaget valgtes gårdejer 

Anders Laursen. Hesselballe og til brandsynsvidne 

valgtes boelsmand Poul Mogensen og genvalgtes gård-

ejer Jens Jensen.

8 I anledning af en påtænkt ombytning af jord med 

Elsted sogn for at få bedre skel mellem kommuner-

ne vedtoges det at meddele Elsted sogneråd at 

når skillet kunde komme til at gå langs den vestre 

skel af Hjortshøjlunds mark og enten langs den vestre 

skel af Kirstineborg mark eller vest for Arthur Søren-

sens og R. Helboes ejendom og således at skifterne 

mellem Ørvadsbæk og Særbæk svarede skal til den 

kommune hvortil ejerne boede vilde sognerådet 

her optage en forhandling om mageskifte. 

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Emil Madsen

V. Jørgensen Johs. Grosen

Onsdag D. 12. Marts 1924 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-

ledes. Alle medlemmer var mødte.

1 Fra Hornslet sogneråd var meddelt at Ove Petersens 

hustru, Egå på Hornslet sygehus havde født 2 drengebørn 

som de forlangte indskrevet i Egå sogns kirkebog. Da 

faderen på det tidspunkt børnene blev født var soldat 

og da han er forsørgelse berettiget i Århus mente sogne-

rådet at børnene skulde indføres i Århus. 

2 Fra overportør P. H. Pedersen var indsendt skatteklage over 

skat for sidste halvår 1923-24. Han var pålignet 41 kr. i kommuneskat 

men da en beregning vise at han skulde give 43 kr. hvis han 

skulde give ligesom hans ligestillede kunde skatten ikke ned-

sættes. 

3 Fra menighedsrådet forelå beregning af udgifter-

ne til dettes udgifter og det vedtoges derefter at 

ansætte kirkeskatten til 1/8 af den personlige kommu-

neskat. 

4 Til medlem af repræsentantskabet for kreditforeningen 

af Kommuner vedtoges det at stemme på folketingsmedlem 

Kristjan Ernst Kristensen. 



7
Til brandfoged i stedet for Jakob Ebbesen Hessel-
balle der har bedt sig fritaget valgtes gårdejer
Anders Laursen. Hesselballe og til brandsynsvidne
valgtes boelsmand Poul Mogensen og genvalgtes gård-
ejer Jens Jensen.

8 I anledning af en påtænkt ombytning af jord med
Elsted sogn for at få bedre skel mellem kommuner-
ne vedtoges det at meddele Elsted sogneråd at
når skillet kunde komme til at gå langs den vestre
skel af Hjortshøjlunds mark og enten langs den vestre
skel af Kirstineborg mark eller vest for Arthur Søren-
sens og R. Helboes ejendom og således at skifterne
mellem Ørvadsbæk og Særbæk svarede skal til den
kommune hvortil ejerne boede vilde sognerådet
her optage en forhandling om mageskifte.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Emil Madsen

V. Jørgensen
Johs. Grosen

Onsdag D. 12. Marts 1924 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-
ledes. Alle medlemmer var mødte.

1 Fra Hornslet sogneråd var meddelt at Ove Petersens
hustru, Egå på Hornslet sygehus havde født 2 drengebørn
som de forlangte indskrevet i Egå sogns kirkebog. Da
faderen på det tidspunkt børnene blev født var soldat
og da han er forsørgelse berettiget i Århus mente sogne-
rådet at børnene skulde indføres i Århus.

2 Fra overportør P. H. Pedersen var indsendt skatteklage over
skat for sidste halvår 1923-24. Han var pålignet 41 kr. i kommuneskat
men da en beregning vise at han skulde give 43 kr. hvis han
skulde give ligesom hans ligestillede kunde skatten ikke ned-
sættes.

3 Fra menighedsrådet forelå beregning af udgifter-
ne til dettes udgifter og det vedtoges derefter at
ansætte kirkeskatten til 1/8 af den personlige kommu-
neskat.

4Til medlem af repræsentantskabet for kreditforeningen
af Kommuner vedtoges det at stemme på folketingsmedlem
Kristjan Ernst Kristensen.



5 Fra Holme Tranbjerg sogneråd var forespurgt om Andrea Jensens 

enke efter Harald Jensen fra Egå erkendtes forsørgelsesberettiget i 

kommunen. Hun erkendtes forsørgelsesberettiget.

6 Fra Kristen Kristensen, Egå forlangtes at sognerådet skulde 

betale hans søn sygekassebidrag, og det bestemtes, at så vidt han 

ikke selv kunde betale måtte sognerådet betale for ham. 

7 fra lærer Jensen Hjorthøj var sendt andragende om tilskud 
i anledning af afholdt aftenskole. Det vedtoges at yde 

60 kr. eller 1 kr. pr. time.
8 En forhandling mellem Elsted og Hjorthøj Egå sogneråd om regu-

lering af sogne og amtskel mellem kommunerne førte efter

 en forhandling ikke til noget resultat og der gaves sognerådene 

14 dages betænkningstid.

9 Et par repræsentanter fra Hjortshøj stationsby forhandlede

 med sognerådet over yderligere tilskud til en kloakledning. 

Det vedtoges at udsætte sagen til der forelå oplysninger 

om hvor meget amtet og statsbanerne vilde yde.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen A. Berthelsen Johs. Grosen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 26. Marts 1924 holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 En panteobligation ved hvilken sognerådet garanterer for 

halvdelen af en driftslån til Søren Petersen, Hesselballe underskrives.

2 Fra Randers amt var meddelt at aldersrentenyder på kom-
munens asyl kunde beregnes til en udgift af 1 kr. 75 øre pr. dag. 
3 Fra Randers amtsråd var meddelt tilladelse til at 

lukke de veje for biltrafik som af sognerådet foreslået. 

Det vedtoges at anmode om vejinspektørens medvirken 

ved opstillingen. 

4 Fra Hornslet sogneråd var meddelt at der var tilstået Valdemar 

Thomsen og hustru et aldersrente af 53 kr. pr. 

måned + dyrtidstillæg.

5 Fra Randers amtsråd forelå tilladelse til at anvende med 

til 600 kr. til bekæmpelse af spurvene i kommunen.  

6 Fra invalideforsikringsfonden var forespurgt om boels-

mand Jens Kr. Poulsen Brandstrup fremdeles var trængende 

til invaliderente. Forholdene mener sognerådet er snarere

 bleven dårligere.



5
Fra Holme Tranbjerg sogneråd var forespurgt om Andrea Jensens
enke efter Harald Jensen fra Egå erkendtes forsørgelsesberettiget i
kommunen. Hun erkendtes forsørgelsesberettiget.
6
Fra Kristen Kristensen, Egå forlangtes at sognerådet skulde
betale hans søn sygekassebidrag, og det bestemtes, at så vidt han
ikke selv kunde betale måtte sognerådet betale for ham.

7 fra lærer Jensen Hjorthøj var sendt andragende om tilskud
i anledning af afholdt aftenskole. Det vedtoges at yde
60 kr. eller 1 kr. pr. time.

8
En forhandling mellem Elsted og Hjorthøj Egå sogneråd om regu-
lering af sogne og amtskel mellem kommunerne førte efter
 en forhandling ikke til noget resultat og der gaves sognerådene
14 dages betænkningstid.

9 Et par repræsentanter fra Hjortshøj stationsby forhandlede
 med sognerådet over yderligere tilskud til en kloakledning.
Det vedtoges at udsætte sagen til der forelå oplysninger
om hvor meget amtet og statsbanerne vilde yde.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
A. Berthelsen

Johs. Grosen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Emil Madsen

V. Jørgensen
P. Horup Pedersen

Onsdag D. 26. Marts 1924 holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1
En panteobligation ved hvilken sognerådet garanterer for
halvdelen af en driftslån til Søren Petersen, Hesselballe underskrives.

2Fra Randers amt var meddelt at aldersrentenyder på kom-
munens asyl kunde beregnes til en udgift af 1 kr. 75 øre pr. dag.3 Fra Randers amtsråd var meddelt tilladelse til at
lukke de veje for biltrafik som af sognerådet foreslået.
Det vedtoges at anmode om vejinspektørens medvirken
ved opstillingen.

4
Fra Hornslet sogneråd var meddelt at der var tilstået Valdemar
Thomsen og hustru et aldersrente af 53 kr. pr.
måned + dyrtidstillæg.

5
Fra Randers amtsråd forelå tilladelse til at anvende med
til 600 kr. til bekæmpelse af spurvene i kommunen.

6 Fra invalideforsikringsfonden var forespurgt om boels-
mand Jens Kr. Poulsen Brandstrup fremdeles var trængende
til invaliderente. Forholdene mener sognerådet er snarere
 bleven dårligere.



7 Fra Mørke sogneråd var forespurgt om sogne-

råd var villig til at yde fuld refusion for den 

hjælp det vilde blive nødvendigt at yde Anders Peter 

Niels familie. Da hjælpen sidste halvår kun androg 

255 kr. kunde man ikke skønne at betingelser for hjælpe 

sendelse var tilstede og man vilde have oplysning 

om familiens størrelse. 

8 Det vedtoges at betale ¾ af Dortea Sørensens sygekasse-

bidrag.

9 Fra Århus fattigudvalg var forespurgt om Ove Pedersens hustru 

da hun var på sygehuset var indlagt på fattigvæsenets 

regning. Kommunen har måttet kautionere; men har endnu 

ikke betalt noget.

10.Til formand til kommende år genvalgtes den nuværende 

formand. 

11 Til at tiltræde Kredsens  valgbestyrelse valgtes formanden.
12 Det vedtoges ved kommende folketingsvalg at 

afholde stemmeafgivelsen i Hjortshøj og Egå forsamlings-

huse. 

13 Aldersrenteskemaerne gennemsåes og understøttel-

serne forandredes i henhold til loven. 

334 vælgere.
Mødet hævet

Villads J. Villadsen Viggo Jørgensen. P. Horup Pedersen

Emil Madsen Johs. Grosen Chr. Pedersen J. Chr. Christensen

A. Berthelsen L. Schmidt

Onsdag D. 9. April holdt sognerådet møde på sit lo-
kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1Schema sendes til Elisabet Rasmussen  

Bynksminde

til enke

børneunderstøttelse.

2 Til vurderingsmænd til ejendomsskyld valgtes gård-

ejer Villads J. Villadsen og genvalgtes gårdejer Karl 

Thomsen Krankbølle og til suppleanter valgtes 

gårdejer Viggo Jørgensen og smed Antonsen Mortensen, 

Skjæring.

3 Fra politimesteren i Hads herred var sendt op-

fordring til at betale alimentationsbidrag for Lauris 

J. Jørgensen, Skjæring. Det vedtoges at betale beløbet 

uden at forlange afsoning.



7 Fra Mørke sogneråd var forespurgt om sogne-
råd var villig til at yde fuld refusion for den
hjælp det vilde blive nødvendigt at yde Anders Peter
Niels familie. Da hjælpen sidste halvår kun androg
255 kr. kunde man ikke skønne at betingelser for hjælpe
sendelse var tilstede og man vilde have oplysning
om familiens størrelse.
8

Det vedtoges at betale ¾ af Dortea Sørensens sygekasse-
bidrag.

9
Fra Århus fattigudvalg var forespurgt om Ove Pedersens hustru
da hun var på sygehuset var indlagt på fattigvæsenets
regning. Kommunen har måttet kautionere; men har endnu
ikke betalt noget.

10.Til formand til kommende år genvalgtes den nuværende
formand.

11 Til at tiltræde Kredsens  valgbestyrelse valgtes formanden.

12 Det vedtoges ved kommende folketingsvalg at
afholde stemmeafgivelsen i Hjortshøj og Egå forsamlings-
huse.

13 Aldersrenteskemaerne gennemsåes og understøttel-
serne forandredes i henhold til loven.

334 vælgere.
Mødet hævet

Villads J. Villadsen
Viggo Jørgensen.

P. Horup Pedersen
Emil Madsen

Johs. Grosen
Chr. Pedersen

J. Chr. Christensen
A. Berthelsen

L. Schmidt

Onsdag D. 9. April holdt sognerådet møde på sit lo-
kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 Schema sendes til Elisabet Rasmussen
Bynksminde

til enke
børneunderstøttelse.

2

Til vurderingsmænd til ejendomsskyld valgtes gård-
ejer Villads J. Villadsen og genvalgtes gårdejer Karl
Thomsen Krankbølle og til suppleanter valgtes
gårdejer Viggo Jørgensen og smed Antonsen Mortensen,
Skjæring.
3Fra politimesteren i Hads herred var sendt op-

fordring til at betale alimentationsbidrag for Lauris
J. Jørgensen, Skjæring. Det vedtoges at betale beløbet
uden at forlange afsoning.



4 Det vedtoges at betale både spurve og spurveæg med 
5 øre pr. stk. fra nu og til 1. August.
5 Fra Elsted sogneråd var givet tilbud, at de var villige 

til ved et muligt magelæg af jord at underkaste sig 

amternes afgørelse med hensyn til hvor skellet for frem-

tiden skal være mellem kommunerne enten det skulde være 

det skel der var foreslået fra Elsted sogneråd eller fra 

Hjortshøj Egå kommune. Det vedtoges hvis endelig enighed 

opnåedes at holde et møde med de beboere som skulde 

til en anden kommune for at høre om de havde særlige 

indvendinger mod ombytningen.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen Viggo Jørgensen

Emil Madsen Johs. Grosen Chr. Pedersen J. Chr. Christensen

A. Berthelsen L. Schmidt

Onsdag D. 14. Maj 1924 holdt sognerådet møde på sit lo-

kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle 

medlemmer var mødte.

1 Fra Rougsø m.fl. h. kontor var forlangt erkendelse af Jul 

Pedersens forsørgelsesret. Han erkendtes forsørgelsesberettiget.

2 Fra Mørke sogneråd var på ny forlangt fuld refusion 

af hjælp ydet Anders P. Nielsen nu bosiddende i Mørke. 

Sognerådet kunde ikke indse berettigelsen af Mørke 

sogneråds forlangende om fuld refusion.

3 Fra Nielsine Dalsgård var sendt anmodning om at få 

sit barn, der er i pleje i Blirup udleveret, da hun 

tænker på at gifte sig med maskinsnedker A. Mikkelsen 

Voldum 18 Århus. Det mentes vigtigt at vente med at 

lade barnet skifte hjem til de var blevet gift.

4 Fra Vejlby sogneråd var forespurgt om Søren J. Jakobsen 

der har søgt om aldersrente var forsørgelsesberettiget 

i Hjortshøj Egå kommune. Han erkendtes forsørgelsesbe-

rettiget her. 

5Det vedtoges at opsige Kautionen for Aksel Kristensen 

der for Hjortshøj Egå kommunes regning var indlagt 

på ”Filadelfia”

Fra Århus politikontor var sendt opkrævning på 84 kr.

som var betalt for Jens Karl Petersen. Det vedtoges at



4Det vedtoges at betale både spurve og spurveæg med
5 øre pr. stk. fra nu og til 1. August.
5Fra Elsted sogneråd var givet tilbud, at de var villige

til ved et muligt magelæg af jord at underkaste sig
amternes afgørelse med hensyn til hvor skellet for frem-
tiden skal være mellem kommunerne enten det skulde være
det skel der var foreslået fra Elsted sogneråd eller fra
Hjortshøj Egå kommune. Det vedtoges hvis endelig enighed
opnåedes at holde et møde med de beboere som skulde
til en anden kommune for at høre om de havde særlige
indvendinger mod ombytningen.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

Viggo Jørgensen
Emil Madsen

Johs. Grosen
Chr. Pedersen

J. Chr. Christensen
A. Berthelsen

L. Schmidt

Onsdag D. 14. Maj 1924 holdt sognerådet møde på sit lo-
kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle
medlemmer var mødte.

1
Fra Rougsø m.fl. h. kontor var forlangt erkendelse af Jul
Pedersens forsørgelsesret. Han erkendtes forsørgelsesberettiget.

2
Fra Mørke sogneråd var på ny forlangt fuld refusion
af hjælp ydet Anders P. Nielsen nu bosiddende i Mørke.
Sognerådet kunde ikke indse berettigelsen af Mørke
sogneråds forlangende om fuld refusion.

3
Fra Nielsine Dalsgård var sendt anmodning om at få
sit barn, der er i pleje i Blirup udleveret, da hun
tænker på at gifte sig med maskinsnedker A. Mikkelsen
Voldum 18 Århus. Det mentes vigtigt at vente med at
lade barnet skifte hjem til de var blevet gift.

4 Fra Vejlby sogneråd var forespurgt om Søren J. Jakobsen
der har søgt om aldersrente var forsørgelsesberettiget
i Hjortshøj Egå kommune. Han erkendtes forsørgelsesbe-
rettiget her.

5
Det vedtoges at opsige Kautionen for Aksel Kristensen
der for Hjortshøj Egå kommunes regning var indlagt
på ”Filadelfia”
Fra Århus politikontor var sendt opkrævning på 84 kr.
som var betalt for Jens Karl Petersen. Det vedtoges at



betale uden at forlange afsoning, da han nogenlunde 

regelmæssig betaler 16 kr. månedlig.

6 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt hvorledes 

gartner Edv. V. Kaysens helbredstilstand m. m. var. 

Sognerådet kendte ham ikke videre men mente at hans 

arbejdsevne var meget ringe.

7 Fra Randers amt meddeltes at brændevinsafgiften 

for KøbmandSchieldahl var sat til60 kr.

P. Chr. Fischer30 -

N. P. Nielsen, Skjæring60 -

Simon Nielsen30 -

Hjortshøj brugsforening60 -

8 Fra Kommunernes sygeplejeforening forelå andra-

gende om tilskud. Det vedtoges som sædvanlig at yde 

500 kr.

9 Fra enke Elisabeth Rasmussen var sendt andragende 
om enke børneunderstøttelse. Det vedtoges at yde 

dem begærede understøttelse. Hun opgiver at være for-

sørgelsesberettiget i Fjellerup Glesborg.
10 Til hegnssynsmand i stedet for Niels Sejr, der er flyt-

tet fra kommunen valgtes gårdejer Søren Sørensen 

Egå.

11 fra Dover sogneråd var forespurgt om sognerådet 

erkendte Magnus Jørgensen forsørgelsesberettiget her i 

kommunen, da han var tilstået rejsegodtgørelse til 

hjemmet for vandføre med et barn.

Før sognerådet kunde erkende ham forsørgelsesberet-

tiget her måtte det nærmere oplyses, hvor han hav-

de opholdt sig siden 18 års alderen og for resten men-

te sognerådet her ikke at den nævnte rejsegodt-

gørelse var genstand for refusion.

12 Fra Hornslet sogneråd var forespurgt om Henrik 

Sørensen der var flyttet dertil fra Skjødstrup var forsør-

gelsesberettiget her i kommunen det vedtoges at er-

kende han forsørgelsesberettiget her.  

13 Der forelå 3 tilbud på afvisertavler fra 3 snedkere 

her i kommunen nemlig fra S. Frederiksen Skjæring 

til 19 kr. pr. stk. fra Marius Nielsen Egå til 16 kr. 25 øre 

og fra Emil Henriksen Hjortshøj til 11 kr. 50 øre.

Det vedtoges at modtage sidst anførte tilbud.

14 Der forhandledes om kommunens skulde tegne 

tyveriforsikring; men det vedtoges at undlade 

at tegne forsikring.



betale uden at forlange afsoning, da han nogenlunde
regelmæssig betaler 16 kr. månedlig.

6Fra invalideforsikringsretten var forespurgt hvorledes
gartner Edv. V. Kaysens helbredstilstand m. m. var.
Sognerådet kendte ham ikke videre men mente at hans
arbejdsevne var meget ringe.
7 Fra Randers amt meddeltes at brændevinsafgiften

for KøbmandSchieldahl var sat til60 kr.
P. Chr. Fischer30 -
N. P. Nielsen, Skjæring60 -
Simon Nielsen30 -
Hjortshøj brugsforening60 -

8 Fra Kommunernes sygeplejeforening forelå andra-
gende om tilskud. Det vedtoges som sædvanlig at yde
500 kr.

9 Fra enke Elisabeth Rasmussen var sendt andragende
om enke børneunderstøttelse. Det vedtoges at yde
dem begærede understøttelse. Hun opgiver at være for-
sørgelsesberettiget i Fjellerup Glesborg.

10 Til hegnssynsmand i stedet for Niels Sejr, der er flyt-
tet fra kommunen valgtes gårdejer Søren Sørensen
Egå.

11 fra Dover sogneråd var forespurgt om sognerådet
erkendte Magnus Jørgensen forsørgelsesberettiget her i
kommunen, da han var tilstået rejsegodtgørelse til
hjemmet for vandføre med et barn.
Før sognerådet kunde erkende ham forsørgelsesberet-
tiget her måtte det nærmere oplyses, hvor han hav-
de opholdt sig siden 18 års alderen og for resten men-
te sognerådet her ikke at den nævnte rejsegodt-
gørelse var genstand for refusion.

12Fra Hornslet sogneråd var forespurgt om Henrik
Sørensen der var flyttet dertil fra Skjødstrup var forsør-
gelsesberettiget her i kommunen det vedtoges at er-
kende han forsørgelsesberettiget her.

13Der forelå 3 tilbud på afvisertavler fra 3 snedkere
her i kommunen nemlig fra S. Frederiksen Skjæring
til 19 kr. pr. stk. fra Marius Nielsen Egå til 16 kr. 25 øre
og fra Emil Henriksen Hjortshøj til 11 kr. 50 øre.
Det vedtoges at modtage sidst anførte tilbud.

14 Der forhandledes om kommunens skulde tegne
tyveriforsikring; men det vedtoges at undlade
at tegne forsikring.



15 Lauris Sødrensen Krankbølle var kommen tilstede vedsogne 

rådets møde for at forhandle om forvisen på jord til afgivelse 

ved en bakkeafgravning. Prisen sattes til 75 kr. som betaltes kontant.

16 Til at tælle friarealet  i kommunen valgtes for Hjortshøj 

sogn Sofus Hastrup Kankbølle, og for Egå sogn Peter Brand-

strup, Egå.

17 Fra lærerinde frk. Kristine Petersen forelå andragende om at 

få anskaffet en symaskine til brug ved håndgærningen.

Sognerådet holdt ikke af at anskaffe nævnte maskine for tiden.

18 Fra P. Linå i Brandstrup var sendt andragende om for-

skud på stenleverane. Sognerådet kunde ikke undlade 

sig herpå.

19 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Torsdag D. 12. Juni holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle 

medlemmer var mødte.

1 Fra Fjellerup-Glæsborg sogneråd forelå anerkendelse af enke 

Elisabet Rasmussen.

2 Fra skatterådet var meddelt at landsoverskattrådet havde 

godkendt skatterådets ansættelse af ledvogter And. Skårups skatte-

ansættelse. Ligeledes var tilsendt en opgørelse over beregningen 

af gdr. Mikkelsens formue og indtægt for de sidst 3 år.

3 Fra Hyldested Rasmus sogneråd var meddelt, at Krist-

jan Kristensen der er tilflyttet fra Blirup har søgt sogne-

rådet om betaling af plejeophold for Jens Karl Pedersens 

barn som han har i pleje. Det vedtoges at refundere 

plejebeløbet som sædvanligt. 

4 Fra Aksel Simonsen var meddelt at han havde 

fungeret i 3 år. Fra 1. December 1924 vedtoges det at vælge 

gårdejer Niels Kr. Nielsen, Tronkjærshøj som snefoged.

5 Fra udvalget for fattigvæsenet i Århus var forlangt 

indskrivning i Egå sogns kirkebog af Juul Jensens barn.

6Et barn af Laurits Hansens der nu opholder sig i 

Århus søges indskrevet i rette kirkebog da han ikke 

opholdt sig her under barnets fødsel. 



15
Lauris Sødrensen Krankbølle var kommen tilstede vedsogne
rådets møde for at forhandle om forvisen på jord til afgivelse
ved en bakkeafgravning. Prisen sattes til 75 kr. som betaltes kontant.
16
Til at tælle friarealet  i kommunen valgtes for Hjortshøj
sogn Sofus Hastrup Kankbølle, og for Egå sogn Peter Brand-
strup, Egå.

17
Fra lærerinde frk. Kristine Petersen forelå andragende om at
få anskaffet en symaskine til brug ved håndgærningen.
Sognerådet holdt ikke af at anskaffe nævnte maskine for tiden.

18
Fra P. Linå i Brandstrup var sendt andragende om for-
skud på stenleverane. Sognerådet kunde ikke undlade
sig herpå.

19 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Johs. Grosen
Emil Madsen

V. Jørgensen
P. Horup Pedersen

Torsdag D. 12. Juni holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle
medlemmer var mødte.

1
Fra Fjellerup-Glæsborg sogneråd forelå anerkendelse af enke
Elisabet Rasmussen.

2
Fra skatterådet var meddelt at landsoverskattrådet havde
godkendt skatterådets ansættelse af ledvogter And. Skårups skatte-
ansættelse. Ligeledes var tilsendt en opgørelse over beregningen
af gdr. Mikkelsens formue og indtægt for de sidst 3 år.

3
Fra Hyldested Rasmus sogneråd var meddelt, at Krist-
jan Kristensen der er tilflyttet fra Blirup har søgt sogne-
rådet om betaling af plejeophold for Jens Karl Pedersens
barn som han har i pleje. Det vedtoges at refundere
plejebeløbet som sædvanligt.
4
Fra Aksel Simonsen var meddelt at han havde
fungeret i 3 år. Fra 1. December 1924 vedtoges det at vælge
gårdejer Niels Kr. Nielsen, Tronkjærshøj som snefoged.
5
Fra udvalget for fattigvæsenet i Århus var forlangt
indskrivning i Egå sogns kirkebog af Juul Jensens barn.

6
Et barn af Laurits Hansens der nu opholder sig i
Århus søges indskrevet i rette kirkebog da han ikke
opholdt sig her under barnets fødsel.



7 Fra Johannes Kristensen var sendt anmodning 

pengehjælp, da han den til Juni bliver løsladt fra 

Horsens tugthus. Det vedtoges at hjælpe han med 

ca. 100 kr. når det kunde ordnes gennem inspektøren.
8 Da der i anledning af lov om udryddelse af rotter gi-

ves sognerådet tilladelse til at benytte præmiering 

systemet vedtoges det at yde en præmie af 10 øre 

for et der indleveres til sognerådsmedlemmerne.

9 Fra åndssvageanstalten i Ribe var forespurgt om 

sognerådet endnu fastholdt ønsket om at hans Chr. Ras-

mussen anbringes på en åndssvageanstalt. Det 

vedtoges at svare at sognerådet mente at han var 

død da man i flere år ikke havde fået regning over 

hans ophold. Det mentes rigtigt at henlede opmærk-

somheden på at Husmand Martin Jensens datter træn-

ger stærkt til indlæggelse og sognerådet har for flere 

år siden anmodet derom.

10 Fra skatterådet var meddelt at det ønskede udfær-

diget en tillægsliste til statsskattelisten.

11 Fra proprietær Helms var klaget over at vandet fra 

vejen stod i hans mark. Sognerådet mente at en-

gen nærmest hørte hen under vandsynsmændenes 

kendelse.

Derefter foretoges skatteansættelsen af tilflyttere såvel 

til statsskat som kommuneskat.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen P. Horup Pedersen

Johs. Grosen Emil Madsen V. Jørgensen

Onsdag D. 9. Juli holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården. Følgende sager behandledes.

1 Fra Hornslet apotek var forespurgt om sognerådet vilde 

betale en regning på medisin for Karen Andreasen. Det ved-

toges at betale.

 2 Fra distriktsbestyrer Pedersen. Hede selskabet forelå en

erklæring om at udført dræningsarbejde i gårdejer 

Søren Pedersen mark, i Hesselballe hvortil han var be-

villiget driftslån. Arbejdet fik karakteren i et meget

 dårligt udført dræningsarbejde. Det vedtoges at tilstil-

le amtet beskrivelsen og lade det bestemme om lånet 



7 Fra Johannes Kristensen var sendt anmodning
pengehjælp, da han den til Juni bliver løsladt fra
Horsens tugthus. Det vedtoges at hjælpe han med
ca. 100 kr. når det kunde ordnes gennem inspektøren.

8 Da der i anledning af lov om udryddelse af rotter gi-
ves sognerådet tilladelse til at benytte præmiering
systemet vedtoges det at yde en præmie af 10 øre
for et der indleveres til sognerådsmedlemmerne.

9 Fra åndssvageanstalten i Ribe var forespurgt om
sognerådet endnu fastholdt ønsket om at hans Chr. Ras-
mussen anbringes på en åndssvageanstalt. Det
vedtoges at svare at sognerådet mente at han var
død da man i flere år ikke havde fået regning over
hans ophold. Det mentes rigtigt at henlede opmærk-
somheden på at Husmand Martin Jensens datter træn-
ger stærkt til indlæggelse og sognerådet har for flere
år siden anmodet derom.

10Fra skatterådet var meddelt at det ønskede udfær-
diget en tillægsliste til statsskattelisten.
11 Fra proprietær Helms var klaget over at vandet fra

vejen stod i hans mark. Sognerådet mente at en-
gen nærmest hørte hen under vandsynsmændenes
kendelse.
Derefter foretoges skatteansættelsen af tilflyttere såvel
til statsskat som kommuneskat.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
P. Horup Pedersen

Johs. Grosen
Emil Madsen

V. Jørgensen

Onsdag D. 9. Juli holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården. Følgende sager behandledes.

1
Fra Hornslet apotek var forespurgt om sognerådet vilde
betale en regning på medisin for Karen Andreasen. Det ved-
toges at betale.

 2Fra distriktsbestyrer Pedersen. Hede selskabet forelå en
erklæring om at udført dræningsarbejde i gårdejer
Søren Pedersen mark, i Hesselballe hvortil han var be-
villiget driftslån. Arbejdet fik karakteren i et meget
 dårligt udført dræningsarbejde. Det vedtoges at tilstil-
le amtet beskrivelsen og lade det bestemme om lånet



bør udbetales.
3 Fra gårdejer Laurits Rasmussen. Brandstrup var der sendt en 

klage til amtet over at hans moder ikke fik nok i aldersrente, 

da sognerådet i tiden fra 1. Juli 1923-1. April 24 ikke havde 

tillagt 4/5 af forskellen mellem aldersrente og tidligere understøttelse.

Af det indsendte skema kunde sognerådet ikke se hvad hun havde 

modtaget og derfor blev der ingen tillæg beregnet.

4 Fra politikontoret i Sorø var meddelt at det havde betalt 

168 kr. forskudsvis for Niels Sigurd Andersen alimentationsbidrag. 

Det vedtoges at lade almintanten afsone beløbet.

5 En anmodning om at få et barns fødsel noteret i Ribe 

kommunes kirkebog blev tilbagesendt da bedstefaderen var født 

i Nordslesvig 1870. Det vedtoges at sende sagen til amtet.

6 Da Elsted sogneråd havde ansat proprietær Secher til erhvervs-

skat vedtoges det at meddele sognerådet at han ikke her 

var ansat til personlig skat. 

7 Til brandfoged i Kankbølle valgtes gårdejer Ingvard Jør-

gensen Kankbølle, og til brandsynsvidner valgets boelsmand 

Rasmus Laursen og gårdejer Søren Nielsen.

8 Til brandfoged i Skjæring valgtes gårdejer Å. Mitgård, 

Skjæring og til brandsynsvidner valgtes husmand Søren Johan-

sen og handelsmand Magnus Madsen. 

9 Fra Dover sogneråd var sendt oplysninger om Mag-

nus Jørgensen ophold siden 18 års alderen og sognerådet 

anerkendte ham forsørgelsesberettiget her i kommunen.

10 Til tilsynshavende med børn i henhold til lov af 28 Marts 

1923 vagtes fra Simonsen Hesselballe, og gdr. Sogneråds-

medlem Viggo Jørgensen for Hjortshøj sogn og for Egå 

sogn fru Maren Vindborg og sognerådsmedlem A. Bertel-

sen Skjæring.

11 Fra arbejdsmand Andreas Rasmussen, Egå var sendt 

anmodning om eftergivelse af fattighjælp. Det drejede 

sig kun om 30 kr.  som han skyldte ifølge et værgerådsde-

kret. Det vedtoges at eftergive dette beløb.

12 Til at forestå areal og kreaturtælling nu i Juli 

måned valgtes i Hjortshøj distrikt Rasmus Bojsen 

og Rasmus Kås; i Kankbølle valgtes Hans Pallesen Krank-

bølle; i Hesselballe valgtes Aksel Simonsen; i Brand-

strup valgtes gdr Anders Sørensen
boelsm Kristjan Pedesen. 

I Egå valgtes 

Peter Blåbjerg; Kristjan Jørgensen, boelsmand Niels Peder-

sen og for Lystrup distrikt Niels Iversen. For Skjæring 

valgtes Ole Olsen og gdr. Johannes Grosen og Andreas Henriksen.



bør udbetales.

3Fra gårdejer Laurits Rasmussen. Brandstrup var der sendt en
klage til amtet over at hans moder ikke fik nok i aldersrente,
da sognerådet i tiden fra 1. Juli 1923-1. April 24 ikke havde
tillagt 4/5 af forskellen mellem aldersrente og tidligere understøttelse.
Af det indsendte skema kunde sognerådet ikke se hvad hun havde
modtaget og derfor blev der ingen tillæg beregnet.

4
Fra politikontoret i Sorø var meddelt at det havde betalt
168 kr. forskudsvis for Niels Sigurd Andersen alimentationsbidrag.
Det vedtoges at lade almintanten afsone beløbet.
5

En anmodning om at få et barns fødsel noteret i Ribe
kommunes kirkebog blev tilbagesendt da bedstefaderen var født
i Nordslesvig 1870. Det vedtoges at sende sagen til amtet.

6
Da Elsted sogneråd havde ansat proprietær Secher til erhvervs-
skat vedtoges det at meddele sognerådet at han ikke her
var ansat til personlig skat.

7
Til brandfoged i Kankbølle valgtes gårdejer Ingvard Jør-
gensen Kankbølle, og til brandsynsvidner valgets boelsmand
Rasmus Laursen og gårdejer Søren Nielsen.

8
Til brandfoged i Skjæring valgtes gårdejer Å. Mitgård,
Skjæring og til brandsynsvidner valgtes husmand Søren Johan-
sen og handelsmand Magnus Madsen.

9
Fra Dover sogneråd var sendt oplysninger om Mag-
nus Jørgensen ophold siden 18 års alderen og sognerådet
anerkendte ham forsørgelsesberettiget her i kommunen.

10 Til tilsynshavende med børn i henhold til lov af 28 Marts
1923 vagtes fra Simonsen Hesselballe, og gdr. Sogneråds-
medlem Viggo Jørgensen for Hjortshøj sogn og for Egå
sogn fru Maren Vindborg og sognerådsmedlem A. Bertel-
sen Skjæring.

11
Fra arbejdsmand Andreas Rasmussen, Egå var sendt
anmodning om eftergivelse af fattighjælp. Det drejede
sig kun om 30 kr.  som han skyldte ifølge et værgerådsde-
kret. Det vedtoges at eftergive dette beløb.

12
Til at forestå areal og kreaturtælling nu i Juli
måned valgtes i Hjortshøj distrikt Rasmus Bojsen
og Rasmus Kås; i Kankbølle valgtes Hans Pallesen Krank-
bølle; i Hesselballe valgtes Aksel Simonsen; i Brand-
strup valgtes gdr Anders Sørensen

boelsm Kristjan Pedesen.
I Egå valgtes

Peter Blåbjerg; Kristjan Jørgensen, boelsmand Niels Peder-
sen og for Lystrup distrikt Niels Iversen. For Skjæring
valgtes Ole Olsen og gdr. Johannes Grosen og Andreas Henriksen.



13 Et andragende om aldersrente fra Karen Stigsen hen-

lagdes da hun kun var 60 år.

14 Fra den aldersrente nydende Grete Laursen var

 sendt andragende om en godtgørelse til plejeløn. 

Det vedtoges at yde 15 kr. pr. måned foreløbig.

15 Da landpost Andersen Ruds Vedby og Møller Langgård 
trods opfordring ikke har betalt forfalden statsskat 

vedtoges det at idømme dem hver en mulkt af 10 kr.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen Johs. Grosen V. Jørgensen

P. Horup Pedersen
Emil Madsen

Onsdag D. 13. August 1924 holdt sognerådet møde 

på sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager 

behandledes. Alle medlemmer var mødte.

1 Listerne til valgmandsvalget til landtings valg 

berigtigedes efter sidste års folketingsvalglister.

2 Jens Karl Pedersens fraskilte hustru kom tilstede ved 

sognerådsmødet og forlangte at få sit barn Signe flyt-

tet fra hjemmet i Hyllested og få det anbragt hos sin 

søster i Århus, samt at få sendt sin separationsbevil-

ling. Denne lovedes afsendt snarest til politikontoret i

Århus.

3 Fra politimesteren var sendt et andragende fra 

smed Kristjansne Hjortshøj til sognerådet erklæring 

om anlæg af en benzintank. Det vedtoges at an-

befale andragendet. 

4 Fra skattedepartement var sendt meddelelse angåen-

de gårdejer E. Michaelsens skattebeløb som han var 

ansat til at svare som ekstraskat.

5 Fra Århus politikammer var sendt meddelelse om 

at der forskudsvis var udbetalt alimentationsbidrag 

for Peder Bruus Sørensen. Det vedtoges at lade ham 

afsone beløbet.

6 Fra Malling, Beder sogneråd var forespurgt om Aksel 

Johannes Sørensen, der var tilstået forskud på invalide 

rente erkendtes forsørgelsesberettiget her i kommunen. 

Han erkendtes forsørgelsesberettiget her. 



13
Et andragende om aldersrente fra Karen Stigsen hen-
lagdes da hun kun var 60 år.

14 Fra den aldersrente nydende Grete Laursen var
 sendt andragende om en godtgørelse til plejeløn.
Det vedtoges at yde 15 kr. pr. måned foreløbig.
15 Da landpost Andersen Ruds Vedby og Møller Langgård

trods opfordring ikke har betalt forfalden statsskat
vedtoges det at idømme dem hver en mulkt af 10 kr.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen

l. Schmidt
A. Berthelsen

J. Chr. Christensen
Chr. Pedersen

Johs. Grosen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen
Emil Madsen

Onsdag D. 13. August 1924 holdt sognerådet møde
på sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager
behandledes. Alle medlemmer var mødte.
1Listerne til valgmandsvalget til landtings valg

berigtigedes efter sidste års folketingsvalglister.
2 Jens Karl Pedersens fraskilte hustru kom tilstede ved

sognerådsmødet og forlangte at få sit barn Signe flyt-
tet fra hjemmet i Hyllested og få det anbragt hos sin
søster i Århus, samt at få sendt sin separationsbevil-
ling. Denne lovedes afsendt snarest til politikontoret i
Århus.
3 Fra politimesteren var sendt et andragende fra

smed Kristjansne Hjortshøj til sognerådet erklæring
om anlæg af en benzintank. Det vedtoges at an-
befale andragendet.

4 Fra skattedepartement var sendt meddelelse angåen-
de gårdejer E. Michaelsens skattebeløb som han var
ansat til at svare som ekstraskat.

5Fra Århus politikammer var sendt meddelelse om
at der forskudsvis var udbetalt alimentationsbidrag
for Peder Bruus Sørensen. Det vedtoges at lade ham
afsone beløbet.

6 Fra Malling, Beder sogneråd var forespurgt om Aksel
Johannes Sørensen, der var tilstået forskud på invalide
rente erkendtes forsørgelsesberettiget her i kommunen.
Han erkendtes forsørgelsesberettiget her.



9 Fra invalideforsikringsretten var meddelt at 

der var tilstået hu moder Dora Nielsen Skjæring hede 

midlertidig invalideunderstøttelse og at understøttelsen

 betragtes indtrådt ved begærings indgivelse. Da hun som 

forskud har modtaget 60 kr. sendes begæring om dette beløb til 

invalidefonden.

10 Fra Kirsten Skovbo var indsendt begæring om alders-

rente men da hun den 18 Maj d. år var 60 år tilbagesendes an-

dragendet foreløbig.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Emil Madsen V. Jørgensen

Onsdag D. 10. Sept. holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle 

medlemmer var mødte.

1 Landstingsvalglisterne berigtigedes.
2 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om fisker 

Laurits Larsens helbredstilstand arbejdsførlighed og økonomiske 

forhold. Det vedtoges at svare at helbredstilstanden var dår-

lig og at de økonomiske forhold var så dårlige som vel 

muligt.

3 Sognerådet forhandledes om oprettelse af folkeregister. 

Det vedtoges dog at udsætte sagen afgørelse om enten 

man vilde bruge protokol eller kartotek til senere.

4 Fra landbrugsministeriet var sendt meddelelse om 

at statslånet til Søren Petersen. Tinghøjgård ikke kun-

de udbetales før drænarbejdet rettedes efter hedeselska-

bets ansvisning. Det meddeles at Søren Petersen vilde fra-

falde forlangendet om statslånet.

5Fra Nationalforeningen var sendt anmodning om til-

skud; det vedtoges at yde 25 kr.

6 Fripladserne på Egå efterskole for i vinter tilstodes 

sønner af portør Johannes Nielsen, Hjortshøj og Søren 

Jensen Sørensen Egå. Det vedtoges at yde fuldt ud 

fri undervisning da undervisnings betalingen var sat op.

7 Fra Randers amt var på ny sendt andragendet om 

benzintank i Hjortshøj til sognerådets erklæring. Sogne-

rådet havde ikke noget imod opstillingen.  



9
Fra invalideforsikringsretten var meddelt at
der var tilstået hu moder Dora Nielsen Skjæring hede
midlertidig invalideunderstøttelse og at understøttelsen
 betragtes indtrådt ved begærings indgivelse. Da hun som
forskud har modtaget 60 kr. sendes begæring om dette beløb til
invalidefonden.

10Fra Kirsten Skovbo var indsendt begæring om alders-
rente men da hun den 18 Maj d. år var 60 år tilbagesendes an-
dragendet foreløbig.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Emil Madsen
V. Jørgensen

Onsdag D. 10. Sept. holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle
medlemmer var mødte.

1 Landstingsvalglisterne berigtigedes.
2
Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om fisker
Laurits Larsens helbredstilstand arbejdsførlighed og økonomiske
forhold. Det vedtoges at svare at helbredstilstanden var dår-
lig og at de økonomiske forhold var så dårlige som vel
muligt.

3
Sognerådet forhandledes om oprettelse af folkeregister.
Det vedtoges dog at udsætte sagen afgørelse om enten
man vilde bruge protokol eller kartotek til senere.

4
Fra landbrugsministeriet var sendt meddelelse om
at statslånet til Søren Petersen. Tinghøjgård ikke kun-
de udbetales før drænarbejdet rettedes efter hedeselska-
bets ansvisning. Det meddeles at Søren Petersen vilde fra-
falde forlangendet om statslånet.

5
Fra Nationalforeningen var sendt anmodning om til-
skud; det vedtoges at yde 25 kr.

6
Fripladserne på Egå efterskole for i vinter tilstodes
sønner af portør Johannes Nielsen, Hjortshøj og Søren
Jensen Sørensen Egå. Det vedtoges at yde fuldt ud
fri undervisning da undervisnings betalingen var sat op.

7Fra Randers amt var på ny sendt andragendet om
benzintank i Hjortshøj til sognerådets erklæring. Sogne-
rådet havde ikke noget imod opstillingen.



8 Fra fængselshjælpen var sendt ansøgning om tilskud. 

Det vedtogesat yde 10 kr.

9 fra Mundelstrup og omegn mergelselskab var sendt et

andragende om afståelse af grund til flyttelige mergelspor. 

Det vedtoges at anbefale at mærgelspor anlægges og 

sognerådet vil stille sig velvillig til sagen.

10 Skolemulkter idømtes for forsømmelser.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen N. Jørgensen

Emil Madsen Johs. Grosen J. Chr. Christensen

A. Berthelsen L. Schmidt

Onsdag D. 8. Oktober 1924 holdt sognerådet møde på sit loka-
le på fattiggården. Alle medlemmer med undtagelse af 
Kristen Snedker var mødte. Følgende sager behandledes. 
1 Fra undervisningsministeriet var gennem amtet forespurgt 

om kommunen ydede fribefordring af jordemoderen. Det ved-

toges at svare at man ydede frikørsel for ubemidlede der 

ikke havde køretøj selv. 

2 Fra politimesteren i Hads herred var meddelt at amtet 

har betalt et alimentationsbidrag for Peter Jensen født 31/3 96 

og dt dette skulde betragtes som en ham ydet fattighjælp. 

Han boede i Amerika.

3 Fra Randers amt var sendt en skrivelse fra Laurits 

Rasmussen. Brandstrup. Han påstod heri at han havde 

forlangt ekstrahjælp ved det sognerådsmøde han overvære-

de men ingen husker dette og nogen skriftlig begæring 

herover har sognerådet ikke modtaget. 

4 Fra invalideforsikringsretten var sendt meddelelse om 

at gartner Kaysen Hjortshøj at var tilstået invaliderente 

og mentes at erhvervelsen ikke har været nedsat med 1/3 

efter 1. Maj 1923.

5 Fra Hornslet sogneråd var sendt anmodning om at 

modtage Henrik Sørensen, Eskerod her i kommunen 

til forsørgelse eller yde fuld refusion. Sognerådet 

mente ikke at have pligt til nogen af delene da 

en opgørelse udviste at han kun fra 10/3 – 22/9 havde 

modtaget 270 kr.

6 Hjemmet for vandføre bevilgede 10 kr. i understøttelse. 



8
Fra fængselshjælpen var sendt ansøgning om tilskud.
Det vedtogesat yde 10 kr.

9
fra Mundelstrup og omegn mergelselskab var sendt et
andragende om afståelse af grund til flyttelige mergelspor.
Det vedtoges at anbefale at mærgelspor anlægges og
sognerådet vil stille sig velvillig til sagen.

10 Skolemulkter idømtes for forsømmelser.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

N. Jørgensen
Emil Madsen

Johs. Grosen
J. Chr. Christensen

A. Berthelsen
L. Schmidt

Onsdag D. 8. Oktober 1924 holdt sognerådet møde på sit loka-
le på fattiggården. Alle medlemmer med undtagelse af
Kristen Snedker var mødte. Følgende sager behandledes.

1 Fra undervisningsministeriet var gennem amtet forespurgt
om kommunen ydede fribefordring af jordemoderen. Det ved-
toges at svare at man ydede frikørsel for ubemidlede der
ikke havde køretøj selv.

2
Fra politimesteren i Hads herred var meddelt at amtet
har betalt et alimentationsbidrag for Peter Jensen født 31/3 96
og dt dette skulde betragtes som en ham ydet fattighjælp.
Han boede i Amerika.

3
Fra Randers amt var sendt en skrivelse fra Laurits
Rasmussen. Brandstrup. Han påstod heri at han havde
forlangt ekstrahjælp ved det sognerådsmøde han overvære-
de men ingen husker dette og nogen skriftlig begæring
herover har sognerådet ikke modtaget.

4
Fra invalideforsikringsretten var sendt meddelelse om
at gartner Kaysen Hjortshøj at var tilstået invaliderente
og mentes at erhvervelsen ikke har været nedsat med 1/3
efter 1. Maj 1923.

5
Fra Hornslet sogneråd var sendt anmodning om at
modtage Henrik Sørensen, Eskerod her i kommunen
til forsørgelse eller yde fuld refusion. Sognerådet
mente ikke at have pligt til nogen af delene da
en opgørelse udviste at han kun fra 10/3 – 22/9 havde
modtaget 270 kr.

6 Hjemmet for vandføre bevilgede 10 kr. i understøttelse.



7

Da gårdejer Neils Sørensen, Lystrup var brandfoged og nu er 

rejst fra kommunen vedtoges det at udnævne hans efterfølger 

gårdejer hans Peter Petersen Lystrup til brandfoged for Lystrup.

8

Gårdejer Kristjan Jørgensen der 1-12 har været snefoged i Egå

i 3 år anmoder om fritagelse. I hans sted valgtes gårdejer 

Anders Sørensen Egå.

9 Sygekasseformanden for Skjæring var mødt og vilde have valgt 

et medlem af sognerådet til at være formand i et udvalg til 

at undersøge sygekassemedlemmernes formueforhold. Hertil 

valgtes Kr. snedker Pedersen og til at tiltræde udvalget valgtes 

læge Holst, Skjødstrup.

10 Til snefoged i stedet fro P. Selling Nielsen valgtes gårdejer 

Peter Anton Nielsne til snefoged for Lystrup snekastning 

dertil.

11 I anledning af oprettelse af folkeregister valgtes følgende 

tællings kommisærer.

I Hjortshøj valgtes uddeler Karl Kristensen, Købmand Schjeldalh.

 Emil Henriksen og gårdejer Jens Rasmussen.

I Kankbølle valgtes gårdejer Karl Thomsen og Karl Madsen.

I Hesselballe valgtes bestyrer Ferdinand Horup og Søren Pedersen.

I Brandstrup valgtes gårdejer Anton Svenningsen

lærer Bak.

I Egå valgtes lærer Meller. Gårdejer J. Bomholt Hansen, 

Aksel Jakobsen og søren Brus og Albert Poulsen.

I Skjæring valgtes P. Sommer Nielsen, Gdr. Anton Andersen, 

Fisker Niels Nielsen og gårdejer jens Jensen.

12 Fra Hads herreds politikontor var sendt anmodning 

om at betale 54 kr. for statshusmand Laurs Jørgensen. Det 

vedtoges at lade ham afsone beløbet. 

13 Fra hans Chr. Sørensen var sendt anmodning om 

aldersrente. Han tilstodes 43 kr. pr. måned.

14 Erklæring forlangtes om hvorvidt der her i kommunen fand-

tes ragekolonier.

15 Erklæring forlangtes fra amtet om hvorvidt der ønskedes 

forandring i påligningen af skat på fast ejendom og 

formue og lejlighed. Det vedtoges at blive ved det nu 

brugte og ligningsforhold.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen P. Horup Pedersen Emil Madsen

Johs. Grosen N. Jørgensen



7
Da gårdejer Neils Sørensen, Lystrup var brandfoged og nu er
rejst fra kommunen vedtoges det at udnævne hans efterfølger

gårdejer hans Peter Petersen Lystrup til brandfoged for Lystrup.

8
Gårdejer Kristjan Jørgensen der 1-12 har været snefoged i Egå
i 3 år anmoder om fritagelse. I hans sted valgtes gårdejer

Anders Sørensen Egå.

9
Sygekasseformanden for Skjæring var mødt og vilde have valgt
et medlem af sognerådet til at være formand i et udvalg til
at undersøge sygekassemedlemmernes formueforhold. Hertil
valgtes Kr. snedker Pedersen og til at tiltræde udvalget valgtes
læge Holst, Skjødstrup.

10
Til snefoged i stedet fro P. Selling Nielsen valgtes gårdejer
Peter Anton Nielsne til snefoged for Lystrup snekastning
dertil.

11
I anledning af oprettelse af folkeregister valgtes følgende
tællings kommisærer.
I Hjortshøj valgtes uddeler Karl Kristensen, Købmand Schjeldalh.
 Emil Henriksen og gårdejer Jens Rasmussen.
I Kankbølle valgtes gårdejer Karl Thomsen og Karl Madsen.
I Hesselballe valgtes bestyrer Ferdinand Horup og Søren Pedersen.
I Brandstrup valgtes gårdejer Anton Svenningsen

lærer Bak.
I Egå valgtes lærer Meller. Gårdejer J. Bomholt Hansen,
Aksel Jakobsen og søren Brus og Albert Poulsen.
I Skjæring valgtes P. Sommer Nielsen, Gdr. Anton Andersen,
Fisker Niels Nielsen og gårdejer jens Jensen.
12
Fra Hads herreds politikontor var sendt anmodning
om at betale 54 kr. for statshusmand Laurs Jørgensen. Det
vedtoges at lade ham afsone beløbet.

13
Fra hans Chr. Sørensen var sendt anmodning om
aldersrente. Han tilstodes 43 kr. pr. måned.

14
Erklæring forlangtes om hvorvidt der her i kommunen fand-
tes ragekolonier.

15 Erklæring forlangtes fra amtet om hvorvidt der ønskedes
forandring i påligningen af skat på fast ejendom og
formue og lejlighed. Det vedtoges at blive ved det nu
brugte og ligningsforhold.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
P. Horup Pedersen

Emil Madsen
Johs. Grosen
N. Jørgensen



Mandag D. 3. November 1924 holdt sognerådet 

møde på fattiggården, hvor følgende sager behand-

ledes. 

1 Forberedelser gjorder til folketælling i anledning af 

oprettelse af folkeregistre med folketælling D. 5. November.

2 Fra Houlberg Granslev sogneråd var forespurgt om Søren 

Andersen Kristensen erkendtes forsørgelsesberettiget. Han 

erkendtes forsørgelsesberettiget her. 

3 Fra landbrugsministeriet var modtaget en obliga-

tion på 1000 kr. til udlevering til Søren Pedersen Hesselballe.

4 Fra Århus fattigvæsen var sendt meddelelse om 

at handelsmand Rasmus Marius Pedersen var indlagt 

på kommunehospitalet og han forlangtes erkendt forsørgel-

sesberettiget her i kommunen. Det vedtoges at forhøre hvor 

længe havde opholdet sig her og om havde fået hjælpekas-

sehjælp.

5Fra sygekasserne i Egå og Hjortshøj var anmodet om 

at udvælge en mand af sognerådet til at bistå med 

at undersøge medlemmernes formue forhold.

Til at bistå Hjortshøj sygekasse valgtes læge Holst og 

af sognerådets valgtes Emil Madsen, Hjortshøj og for 

Egå valgtes læge Møller, Sindssygeanstalten og gart-

ner Johannes Grosen.

6 Fra Edv. Thomsen og naboer søgte om et tilskud til 

at få lagt rør i en stor grøft langs vejen til Edv. Thom-

sens gård. Det vedtoges at udsætte sagen til næste 

møde.

7 Hornslet sogneråd havde tilstillet Randers amt sa-

gen om Heinrik Sørensens Eskerod og den tilsendtes sogne-

rådet til erklæring. Sognerådet fastholdt det til Hornslet 

sogneråd anførte.

8 Fra Beder-Malling sogneråd var sendt regning for 

Aksel Johannes Sørensens ophold på sygehus m. m. samt 

regning for lægehjælp. Da han jo må være medlem af en

 sygekasse mener man ikke at kunne betale lægehjælp.

9 Fra Rougsø m.fl.h. skatteråd var sendt meddelelse 

om Karetmager Rasmussens arveanmældelse til sog-

nerådets erklæring.

10 Fra Hjortshøj Egå sociale forening og landarbej-

derforening var sendt anmodning om tilskud til 

leje af lokaler til afholdelse af foredrag. Det be-

stemtes at henvise foreningerne til at søge at få



Mandag D. 3. November 1924 holdt sognerådet
møde på fattiggården, hvor følgende sager behand-
ledes.

1Forberedelser gjorder til folketælling i anledning af
oprettelse af folkeregistre med folketælling D. 5. November.
2Fra Houlberg Granslev sogneråd var forespurgt om Søren
Andersen Kristensen erkendtes forsørgelsesberettiget. Han
erkendtes forsørgelsesberettiget her.

3
Fra landbrugsministeriet var modtaget en obliga-
tion på 1000 kr. til udlevering til Søren Pedersen Hesselballe.

4
Fra Århus fattigvæsen var sendt meddelelse om
at handelsmand Rasmus Marius Pedersen var indlagt
på kommunehospitalet og han forlangtes erkendt forsørgel-
sesberettiget her i kommunen. Det vedtoges at forhøre hvor
længe havde opholdet sig her og om havde fået hjælpekas-
sehjælp.
5
Fra sygekasserne i Egå og Hjortshøj var anmodet om
at udvælge en mand af sognerådet til at bistå med
at undersøge medlemmernes formue forhold.
Til at bistå Hjortshøj sygekasse valgtes læge Holst og
af sognerådets valgtes Emil Madsen, Hjortshøj og for
Egå valgtes læge Møller, Sindssygeanstalten og gart-
ner Johannes Grosen.

6 Fra Edv. Thomsen og naboer søgte om et tilskud til
at få lagt rør i en stor grøft langs vejen til Edv. Thom-
sens gård. Det vedtoges at udsætte sagen til næste
møde.

7
Hornslet sogneråd havde tilstillet Randers amt sa-
gen om Heinrik Sørensens Eskerod og den tilsendtes sogne-
rådet til erklæring. Sognerådet fastholdt det til Hornslet
sogneråd anførte.

8 Fra Beder-Malling sogneråd var sendt regning for
Aksel Johannes Sørensens ophold på sygehus m. m. samt
regning for lægehjælp. Da han jo må være medlem af en
 sygekasse mener man ikke at kunne betale lægehjælp.

9 Fra Rougsø m.fl.h. skatteråd var sendt meddelelse
om Karetmager Rasmussens arveanmældelse til sog-
nerådets erklæring.

10Fra Hjortshøj Egå sociale forening og landarbej-
derforening var sendt anmodning om tilskud til
leje af lokaler til afholdelse af foredrag. Det be-
stemtes at henvise foreningerne til at søge at få



kommunes skoler overladt til frit brug.

 Martin Jensen begærede sendt et kautionsbevis til Århus

sygehus.

Licitation over kørsel af sten afholdtes Onsdag 12. November.

Vejsyn afholder førstkommende Torsdag eftermiddag kl. 1.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen

Johs. Grosen Emil Madsen N. Jørgensen P. Horup Pedersen

Mandag D. 12. November holdt sognerådet møde på sit

 lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes. 

1 Fra invalideforsikrings fonden forelå meddelelse om at der 

var anvist sognerådet 1414 kr. hos Egå sygekasse for forskud ud-

betalt til Nielsine Nielsen.

2 Fra skatterådet var forespurgt om sognerådet var bekendt 

med at nogen i kommunen i havde modtaget arv eller gaver 

over 2000 kr. i det forløbne år. Sognerådet kendte ikke noget 

til sagen.

3 Fra Karen Andreasen var sendt anmodning om tillæg til 

aldersrente. Sognerådet kunde ikke forhøje renten uden 

at der forelå lægeerklæring, men var ellers villig dertil.

4 Fra Borum Lyngby sogneråd var sendt en anmodning 

om aldersrente for Anne Birgitte Jørgensen. Da ingen 

af sognerådet kendte hende vedtoges det at forhøre nær-

mere om hvor hun var forsørgelsesberettiget. 

5 Fra lærer Schjødt Nielsen var sendt anmodning om 
tilskud til afholdt aftenskole i kommende vinter. 

Sognerådet indvilligede i at betale 50 øre pr. læst time.

6 P. Kjær Skjæring kom til stede ved sognerådsmødet for at 

forhandle om ordningen af Skjæring hedevej, og det be-

stemtes at sognerådet ydede et tilskud af 150 kr. og de til-

grænsende lodsejere fjærnede rabatterne som skulde fyl-

des i de store grøfter ved vejen. Derefter skal der sættes 

sten i vejskellene for vær 100 meter.

7 Fra landarbejdernes side mødte nogle repræsentan-

ter for at forhandle om priserne på slåning af sten 

både i Hjortshøj og i Skjæring hede. Priserne sattes efter 

en del forhandling til 50 kr. pr. favn i Hjortshøj sogn 



kommunes skoler overladt til frit brug.
 Martin Jensen begærede sendt et kautionsbevis til Århus
sygehus.
Licitation over kørsel af sten afholdtes Onsdag 12. November.
Vejsyn afholder førstkommende Torsdag eftermiddag kl. 1.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

A. Berthelsen
Johs. Grosen
Emil Madsen

N. Jørgensen
P. Horup Pedersen

Mandag D. 12. November holdt sognerådet møde på sit
 lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes.

1
Fra invalideforsikrings fonden forelå meddelelse om at der
var anvist sognerådet 1414 kr. hos Egå sygekasse for forskud ud-
betalt til Nielsine Nielsen.

2 Fra skatterådet var forespurgt om sognerådet var bekendt
med at nogen i kommunen i havde modtaget arv eller gaver
over 2000 kr. i det forløbne år. Sognerådet kendte ikke noget
til sagen.

3
Fra Karen Andreasen var sendt anmodning om tillæg til
aldersrente. Sognerådet kunde ikke forhøje renten uden
at der forelå lægeerklæring, men var ellers villig dertil.

4 Fra Borum Lyngby sogneråd var sendt en anmodning
om aldersrente for Anne Birgitte Jørgensen. Da ingen
af sognerådet kendte hende vedtoges det at forhøre nær-
mere om hvor hun var forsørgelsesberettiget.

5 Fra lærer Schjødt Nielsen var sendt anmodning om
tilskud til afholdt aftenskole i kommende vinter.
Sognerådet indvilligede i at betale 50 øre pr. læst time.

6 P. Kjær Skjæring kom til stede ved sognerådsmødet for at
forhandle om ordningen af Skjæring hedevej, og det be-
stemtes at sognerådet ydede et tilskud af 150 kr. og de til-
grænsende lodsejere fjærnede rabatterne som skulde fyl-
des i de store grøfter ved vejen. Derefter skal der sættes
sten i vejskellene for vær 100 meter.

7 Fra landarbejdernes side mødte nogle repræsentan-
ter for at forhandle om priserne på slåning af sten
både i Hjortshøj og i Skjæring hede. Priserne sattes efter
en del forhandling til 50 kr. pr. favn i Hjortshøj sogn



og 45 kr. i Skjæring hede.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen N. Jørgensen P. Horup Pedersen

Emil Madsen Johs. Grosen J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen l. Schmidt A. Berthelsen



og 45 kr. i Skjæring hede.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen

N. Jørgensen
P. Horup Pedersen

Emil Madsen
Johs. Grosen

J. Chr. Christensen
Chr. Pedersen

l. Schmidt
A. Berthelsen



Fortegnelse over bud ved licitation over sten og grus D. 12-11-1924 

Leverandørens navnLeveringssted Antalfavne Pris pr. favnSamlet pris

StenGrus Kørsel
1

P. Linå Hjortshøj Kankbøllevej10 rå sten 40 Kr.

2 5 18 Kr.
3 Skjødstrup Hjortshøj7 rå sten 40 Kr.

4 3 18 Kr.

5 Sortemose Krankbølle
ral.

6 35 Kr.

6 Brandstrup Sortemose 6 rå sten 35 Kr.
7 Laurits Rasmussen 3

med grus
30 Kr.

8 P. Linå Hesselballe ved S. Somm 4 rå sten: 35 Kr.
9 Bertel Sørensen 2

med levering
30

10 Laurits RasmussenBrandstrup - Hesselballe 6 rå sten 39 kr.
11 3

med grus
30 kr.

12 P. Linå Vorre-Bendstrup 5 rå sten 33 Kr.
13 Bertel Sørensen 2

med levering
30

14 P. Linå Hjortshøj Elsted
ral

4 35 Kr.

15 Anders JensenHjortshøj Egåral
5 24 Kr.

16 P. Linå Stationsvejenral 2 25 Kr.

17 S. Krause KjærStationen 1½ med levering
80 Kr.

18 Jakob JakobsenSkjæring havvej 5 20 Kr.

19 Grusgravvej 2 12 Kr.

20 Hedevejen P. Kjær
ral

5 18 Kr.

21 Skjæring gaderal 2 20 Kr.

22 Sofus Pouls vej 2 levere
23 Skjæring møllevej

ral
4 22 Kr.

24
Skjærver

1 23 Kr.

25 P. Blåbjerg
ral

3 25 Kr.
26 Højen, Lystrup 4 28 Kr.

27 Egå havvej
ral

3 25 Kr.

28 6
25 Kr.

29 Anders JensenEgå Århusvej.
skærver
3

og ral 28 Kr.

30 P. Blåbjerg Skjærver 30 Kr.

31 Egå gade 6 29 Kr.

32
ral
4 30 Kr.

33 Jakob JakobsenHøjen til bækken
ral

10 31 Kr.

34 Fra bakken til bane
skærver
3

35 Kr.

35 P. Blåbjerg Skjæring møllevej 3 30 Kr.
med levering

36 Fra bækken til banen 12 30 Kr.

37 Egå gade 2 25 Kr.

38 Johannes Grosen Egå Århusvej 2 28 Kr.



Fortegnelse over bud ved licitation over sten og grus D. 12-11-1924

Leverandørens navn Leveringssted Antal favne Pris pr. favn Samlet pris

Sten
Grus Kørsel

1

P. Linå

Hjortshøj Kankbøllevej
10

rå sten 40 Kr.

2 5 18 Kr.

3 Skjødstrup Hjortshøj 7
rå sten 40 Kr.

4 3 18 Kr.

5
Sortemose Krankbølle

ral. 6 35 Kr.

6
Brandstrup Sortemose 6

rå sten 35 Kr.

7
Laurits Rasmussen

3

med grus
30 Kr.

8 P. Linå Hesselballe ved S. Somm 4 rå sten: 35 Kr.
9 Bertel Sørensen 2

med levering
30

10 Laurits Rasmussen Brandstrup - Hesselballe 6 rå sten 39 kr.

11 3
med grus
30 kr.

12 P. Linå Vorre-Bendstrup 5 rå sten 33 Kr.

13 Bertel Sørensen 2
med levering
30

14 P. Linå
Hjortshøj Elsted

ral
4

35 Kr.

15 Anders Jensen Hjortshøj Egå
ral

5 24 Kr.

16 P. Linå Stationsvejen
ral

2 25 Kr.

17 S. Krause Kjær Stationen 1½ med levering
80 Kr.

18 Jakob Jakobsen Skjæring havvej 5 20 Kr.

19 Grusgravvej 2 12 Kr.

20
Hedevejen P. Kjær

ral
5 18 Kr.

21 Skjæring gade
ral

2 20 Kr.

22 Sofus Pouls vej 2 levere

23
Skjæring møllevej

ral
4 22 Kr.

24
Skjærver

1 23 Kr.

25 P. Blåbjerg
ral

3 25 Kr.

26 Højen, Lystrup 4 28 Kr.

27
Egå havvej

ral
3 25 Kr.

28

6

25 Kr.

29
Anders Jensen Egå Århusvej.

skærver
3

og ral 28 Kr.

30 P. Blåbjerg Skjærver 30 Kr.

31 Egå gade 6 29 Kr.

32
ral
4 30 Kr.

33 Jakob Jakobsen
Højen til bækken

ral 10
31 Kr.

34 Fra bakken til bane
skærver
3 35 Kr.

35 P. Blåbjerg Skjæring møllevej 3 30 Kr.
med levering

36 Fra bækken til banen 12 30 Kr.

37 Egå gade 2 25 Kr.

38 Johannes Grosen Egå Århusvej 2 28 Kr.



Fredag D. 28. November 1924 holdt sognerådet et ekstra sogne-

råds møde på sit lokale på fattiggården, hvor følgende 

sager behandledes. 

1 Fra Hornslet sogneråd forelå meddelelse om de frafalds-
krav om fuld refusion for Henrik Søren nu efter at 
han var rejst til Gammelgård.
2 Fra landsretsskatterådet var forlangt oplysning om sognefo-

ged A. Andersens angivelser til skat. Sognerådet kunde 

ingen oplysninger give herom.

3 Fra landsretsskatterådet var forlangt oplysning om hvor-

for sognerådet i 1919 havde forhøjet S. Krause Kjærs for-

mue fra 143000 kr. til 170000 kr. Sognerådet kunde ikke

 give nogen bestemt oplysning herom.

4Fra invalideforsikringsfonden var sendt meddelelse om at 

fru Marie K. Nielsen søgte invalideunder-

støttelse.

5 Fra invalideforsikringsfonden var meddelt at

 gartner Valdemar Kayser ikke kunde få det for-

skud fra invalidefonden som var ydet herfra hvor-

for det skulde opføres som fattighjælp.

6 Det bestemtes at yde de aldersrenteydende her i kom-

munen kul i lighed med forrige år således at gifte 

får for 40 kr. og ugifte får for 35 kr. som leveres af uddelerne 

i Egå, Hjortshøj og Købmanden i Skjæring.

7 Angående et cirkulære om varigheden af beværterbe-

villingers varighed vedtoges det at udtale at den nu 

gældende varighed 5 år ansåes for mest passende.

8 Da Gårdejer Anders Sørensen, Egå har gjort gældende 

at hans helbred ikke var godt og derfor anmodede om 

fritagelse for snefogedbestillingen imødekom sognerådet 

hans andragende og vedtog at udpege gårdejer Jens 

Busk, Sølyst til hans efterfølger.

9 I stedet for Rasmus Espersen, Krankbølle ved-

toges det at vælge gdr. Hans Peter Tolstrup til sne-

foget, for Kankbølle snefoged distrikt.

10 I stedet for gdr. Johannes Grosen vedtoges det at 

vælge forpagte Sofus Pouli til snefoged for Skjæ-

ring snekastning distrikt.

11 Fra Ane Kirstine Rasmussen, Egå var sendt an-

dragende om aldersrente. Det beregnedes at hun hav-

de ret til 9 kr. 16 + dyrtidstillæg 4 kr. 34 øre i alt 13 kr. 50 øre. 



Fredag D. 28. November 1924 holdt sognerådet et ekstra sogne-
råds møde på sit lokale på fattiggården, hvor følgende
sager behandledes.

1Fra Hornslet sogneråd forelå meddelelse om de frafalds-
krav om fuld refusion for Henrik Søren nu efter at
han var rejst til Gammelgård.

2
Fra landsretsskatterådet var forlangt oplysning om sognefo-
ged A. Andersens angivelser til skat. Sognerådet kunde
ingen oplysninger give herom.

3
Fra landsretsskatterådet var forlangt oplysning om hvor-
for sognerådet i 1919 havde forhøjet S. Krause Kjærs for-
mue fra 143000 kr. til 170000 kr. Sognerådet kunde ikke
 give nogen bestemt oplysning herom.

4
Fra invalideforsikringsfonden var sendt meddelelse om at
fru Marie K. Nielsen søgte invalideunder-
støttelse.

5
Fra invalideforsikringsfonden var meddelt at
 gartner Valdemar Kayser ikke kunde få det for-
skud fra invalidefonden som var ydet herfra hvor-
for det skulde opføres som fattighjælp.

6 Det bestemtes at yde de aldersrenteydende her i kom-
munen kul i lighed med forrige år således at gifte
får for 40 kr. og ugifte får for 35 kr. som leveres af uddelerne
i Egå, Hjortshøj og Købmanden i Skjæring.

7 Angående et cirkulære om varigheden af beværterbe-
villingers varighed vedtoges det at udtale at den nu
gældende varighed 5 år ansåes for mest passende.

8
Da Gårdejer Anders Sørensen, Egå har gjort gældende
at hans helbred ikke var godt og derfor anmodede om
fritagelse for snefogedbestillingen imødekom sognerådet
hans andragende og vedtog at udpege gårdejer Jens
Busk, Sølyst til hans efterfølger.
9
I stedet for Rasmus Espersen, Krankbølle ved-
toges det at vælge gdr. Hans Peter Tolstrup til sne-
foget, for Kankbølle snefoged distrikt.

10
I stedet for gdr. Johannes Grosen vedtoges det at
vælge forpagte Sofus Pouli til snefoged for Skjæ-
ring snekastning distrikt.

11
Fra Ane Kirstine Rasmussen, Egå var sendt an-
dragende om aldersrente. Det beregnedes at hun hav-
de ret til 9 kr. 16 + dyrtidstillæg 4 kr. 34 øre i alt 13 kr. 50 øre.



12 Fra Skødstrup sogneråd var forespurgt om arbejdsmand 

Oskar Olsen var forsørgelsesberettiget her i kommunen, da et barn 

var indlagt på sygehuset. Det vedtoges at erkende ham forsør-

gelsesberettiget her.

13 Fra dr. Holm, Jydsk Asyl, var sendt attest om, at Karen Andersen 

trængte til pleje. Det vedtoges at yde 50 øre daglig til pleje og pas-

ning. 

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen Johs. Grosen Emil Madsen

V. Jørgensen P. Horup Pedersen

Onsdag D. 10. Desember 1924 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Fra overværgerådet var skrevet om at indbetale 150 kr. til 

en gartner i Horsens for Anker Olsen til beklædning. Sognerådet 

vilde have bedre besked om dets forpligtigelse til at betale dette 

beløb.

2 Fra Århus aldersrenteudvalg var sendt et aldersrente-

skema fra Maren Justesen. Hun erkendtes forsørgelsesberet-

tiget her i kommunen.

3 Det vedtoges at forhøje betalingen for leverede spurve 

fra 5-10 øre.

4 Fra skatterådet meddeltes et landsoverskatterådet havde 

stadfæstet skatterådets ansættelse for skatteåret 1922-23 for 

sognefoged A. Andersen, Egå.

5 Fra Randers amt forelå meddelelse om at Madssine 

Elisabet Rasmussens aldersrente var beregnet for højt ved 

at bruge forskelsberegningen fra da hun var på alderdomsa-

sylet til aldersrenten her.

6 Fra fattigvæsenet i Århus var meddelt at arbejdsmand 

Mikkelsen Petersen var indlagt på Århus fattiggård 

og han forlangtes hjemsendt. Det vedtoges at mod-

tage ham til forsørgelse på kommunens fattiggård.

7 Arbejdsmand Johan Berg søgte om aldersrente og der 

bestemtes efter taksten at yde en aldersrente af 54 kr.  øre  

8 Fra Randers amt forelå billigelse af at ligningen fore-

toges efter det af sognerådet foreslåede forhold 



12
Fra Skødstrup sogneråd var forespurgt om arbejdsmand
Oskar Olsen var forsørgelsesberettiget her i kommunen, da et barn
var indlagt på sygehuset. Det vedtoges at erkende ham forsør-
gelsesberettiget her.

13
Fra dr. Holm, Jydsk Asyl, var sendt attest om, at Karen Andersen
trængte til pleje. Det vedtoges at yde 50 øre daglig til pleje og pas-
ning.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
Johs. Grosen

Emil Madsen
V. Jørgensen

P. Horup Pedersen

Onsdag D. 10. Desember 1924 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1
Fra overværgerådet var skrevet om at indbetale 150 kr. til
en gartner i Horsens for Anker Olsen til beklædning. Sognerådet
vilde have bedre besked om dets forpligtigelse til at betale dette
beløb.

2
Fra Århus aldersrenteudvalg var sendt et aldersrente-
skema fra Maren Justesen. Hun erkendtes forsørgelsesberet-
tiget her i kommunen.

3
Det vedtoges at forhøje betalingen for leverede spurve
fra 5-10 øre.

4
Fra skatterådet meddeltes et landsoverskatterådet havde
stadfæstet skatterådets ansættelse for skatteåret 1922-23 for
sognefoged A. Andersen, Egå.

5
Fra Randers amt forelå meddelelse om at Madssine
Elisabet Rasmussens aldersrente var beregnet for højt ved
at bruge forskelsberegningen fra da hun var på alderdomsa-
sylet til aldersrenten her.

6
Fra fattigvæsenet i Århus var meddelt at arbejdsmand
Mikkelsen Petersen var indlagt på Århus fattiggård
og han forlangtes hjemsendt. Det vedtoges at mod-
tage ham til forsørgelse på kommunens fattiggård.

7 Arbejdsmand Johan Berg søgte om aldersrente og der
bestemtes efter taksten at yde en aldersrente af 54 kr.  øre

8 Fra Randers amt forelå billigelse af at ligningen fore-
toges efter det af sognerådet foreslåede forhold



med 3/5 på fast ejendom og 2/5 efter formue og lejlighed.
9. Fra brandfogeden i Brandstrup var sendt anmodning 

om fritagelse. Da tiden ikke var udløben tilbagesendes an-

modningen.

Valglistforme til sognerådsvalget gennemgikkes og revideredes.

Tilflyttede ansættes til at svare kommuneskat.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen

Johs. Grosen Chr. Pedersen Emil Madsen

P. Horup Pedersen N. Jørgensen

Onsdag D. 14 Januar 1925 holdt sognerådet møde på sit lo-

kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

Alle medlemmer var mødte.
1 Da Kristen Pedersen, der er flyttet til Vejlby fed ikke på op-

fordring har betalt statsskat vedtoges det at idømme han en bø-
de af 10 kr.

2 Det vedtoges at betale de forlangte 15 kr. til Anker Olsen 

som kan fås refunderet fra overværgerådet.
3 Fra Bjeverskov sogneråd var forespurgt om pigen Marie 

Jensens barn Gerda Nielsen erkendtes forsørgelsesberettiget 

her i kommunen. Da moderen er forsørgelsesberettiget

 her erkendtes barnet også forsørgelsesberettiget her og det 

vedtoges at få barnet anbragt i pleje her samt få så 

vel fader som moder tilpligtet til at betale til barnet.
4

Det meddeltes at formanden havde måttet kautionere for 

betalingen af jordarbejdet under banen ved kloakled-

ningen i Hjortshøj stationsby; men at erklæringen fra ud-

valget forelå, hvorved dine garanterede for 10 og neradets
garanti

ikke

skulde føre til pekuniær udgift for sognerådet.

5 Fra Brabrand-Årslev sogneråd var forespurgt om Maren 

Kristine Kristjansen der har søgt aldersrente der erkendtes for-

sørgelsesberettiget her i kommunen. Hun erkendtes forsørgel-
sesberettiget her. 

6 Det meddeltes at formanden havde kautioneret for pigen 

Severine Nilsens indlæggelse på sindssygeanstalten forsåvidt 

Skjødstrup sygekasse hvoraf hun var medlem ikke af am-

tet tilpligtedes at betale for hende.



med 3/5 på fast ejendom og 2/5 efter formue og lejlighed.
9.

Fra brandfogeden i Brandstrup var sendt anmodning
om fritagelse. Da tiden ikke var udløben tilbagesendes an-
modningen.
Valglistforme til sognerådsvalget gennemgikkes og revideredes.
Tilflyttede ansættes til at svare kommuneskat.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

A. Berthelsen
Johs. Grosen
Chr. Pedersen

Emil Madsen
P. Horup Pedersen

N. Jørgensen

Onsdag D. 14 Januar 1925 holdt sognerådet møde på sit lo-
kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.
Alle medlemmer var mødte.1
Da Kristen Pedersen, der er flyttet til Vejlby fed ikke på op-
fordring har betalt statsskat vedtoges det at idømme han en bø-
de af 10 kr.

2
Det vedtoges at betale de forlangte 15 kr. til Anker Olsen
som kan fås refunderet fra overværgerådet.3

Fra Bjeverskov sogneråd var forespurgt om pigen Marie
Jensens barn Gerda Nielsen erkendtes forsørgelsesberettiget
her i kommunen. Da moderen er forsørgelsesberettiget
 her erkendtes barnet også forsørgelsesberettiget her og det
vedtoges at få barnet anbragt i pleje her samt få så
vel fader som moder tilpligtet til at betale til barnet.4
Det meddeltes at formanden havde måttet kautionere for
betalingen af jordarbejdet under banen ved kloakled-
ningen i Hjortshøj stationsby; men at erklæringen fra ud-
valget forelå, hvorved dine garanterede for 10 og neradets

garanti
ikke

skulde føre til pekuniær udgift for sognerådet.5

Fra Brabrand-Årslev sogneråd var forespurgt om Maren
Kristine Kristjansen der har søgt aldersrente der erkendtes for-
sørgelsesberettiget her i kommunen. Hun erkendtes forsørgel-
sesberettiget her.

6
Det meddeltes at formanden havde kautioneret for pigen
Severine Nilsens indlæggelse på sindssygeanstalten forsåvidt
Skjødstrup sygekasse hvoraf hun var medlem ikke af am-
tet tilpligtedes at betale for hende.



7 Fra gartner Ølsgård, Skjæring var sendt ansøgning om en fri-

plads på Egå efterskole. Det vedtoges at give hende en friplads 

med en understøttelse af 100 kr. for i sommer og søge amtet om at 

uddele en friplads til en pige hver sommer.

8 Fra skatterådet var sendt forlangende om at føre tilflytningslister 

og fraflytningsliste på mandtalslisten til statsskatteligningen ligesom 

der ønskedes over at der var for få på mandtalslisten. Sogne-

rådet mente at det ikke kunne føre en sådan afgangs og tilflyt-

ningsliste og kunde henvise til at der var optaget en halv snes

 skatteydere mere på mandtalslisten end i fjord før ligningen begyndte.

9 Fra Marie Magdalene Koed sogneråd var sendt anmodning 

om at modtage Anders Peter Pederen og familie til for-

sørgelse her i kommunen, da børnene ellers vilde blive taget fra 

forældrene og anbrat i pleje. Det vedtoges at modtage ham 

for så vidt der kunde skaffes husly til ham her i kommunen.

10 Fra Niels Lassen Krankbølle forelå andragende om forskud på 

invaliderente til hans kone. Det vedtoges at yde 50 kr. pr.

 måned pr. 1. Januar 1925.

11 Fra Randers amt var sendt anmodning om at ind-

sende en fortegnelse over deres omsætning der handlede med 

stærke drikke og forslog til afgiftens fastsættelse.

Forslag tilledes om fastsætte dem som følger

Købmand Schjeldal60 kr.2500 kr.

-Fischer30 kr.850 kr.

Hjorthøj brugsforening30 kr.2000 kr.omsætning

Købmand Niels P. Nielsen60 kr.2000 kr. omsætning

-Simon Nielsen30 kr.

12 Til branssynsvidne i Hesselballe i stedet for Jens Jensen

 valgtes boelsm. Kristen Jenssen Mors.

13 Fra Randers amt var sendt et andragende om for-

nyelse af Koncession af rutebilkørsel fra Søren Østergård 

Christensen. Det vedtoges at anbefale andragendet.

14 Fra Frederikshavn fattigvæsen var sendt medde-

lelse om at Christen Mikkelsen Pedersen havde mældt 

sig som subsistensløs og der forespurgtes om han 

erkendtes forsørgelsesberettiget.

Det vedtoges at se at få ham anbragt på Mari-

ager arbejdsanstalt og få ham til at blive i Frederiks-

havn til tilladelse forelå.

15Fra Dortea Sørensen var sendt andragende om
betaling af ¾ af hendes sygekassebidrag i alt 16 kr. 5 øre.
Sognerådet indgik på at betale det forlangte beløb. 



7 Fra gartner Ølsgård, Skjæring var sendt ansøgning om en fri-
plads på Egå efterskole. Det vedtoges at give hende en friplads
med en understøttelse af 100 kr. for i sommer og søge amtet om at
uddele en friplads til en pige hver sommer.

8
Fra skatterådet var sendt forlangende om at føre tilflytningslister
og fraflytningsliste på mandtalslisten til statsskatteligningen ligesom
der ønskedes over at der var for få på mandtalslisten. Sogne-
rådet mente at det ikke kunne føre en sådan afgangs og tilflyt-
ningsliste og kunde henvise til at der var optaget en halv snes
 skatteydere mere på mandtalslisten end i fjord før ligningen begyndte.

9
Fra Marie Magdalene Koed sogneråd var sendt anmodning
om at modtage Anders Peter Pederen og familie til for-
sørgelse her i kommunen, da børnene ellers vilde blive taget fra
forældrene og anbrat i pleje. Det vedtoges at modtage ham
for så vidt der kunde skaffes husly til ham her i kommunen.

10
Fra Niels Lassen Krankbølle forelå andragende om forskud på
invaliderente til hans kone. Det vedtoges at yde 50 kr. pr.
 måned pr. 1. Januar 1925.

11
Fra Randers amt var sendt anmodning om at ind-
sende en fortegnelse over deres omsætning der handlede med
stærke drikke og forslog til afgiftens fastsættelse.
Forslag tilledes om fastsætte dem som følger
Købmand Schjeldal60 kr.2500 kr.
-Fischer30 kr.850 kr.
Hjorthøj brugsforening30 kr.2000 kr.omsætning
Købmand Niels P. Nielsen60 kr.2000 kr. omsætning
-Simon Nielsen30 kr.

12
Til branssynsvidne i Hesselballe i stedet for Jens Jensen
 valgtes boelsm. Kristen Jenssen Mors.

13
Fra Randers amt var sendt et andragende om for-
nyelse af Koncession af rutebilkørsel fra Søren Østergård
Christensen. Det vedtoges at anbefale andragendet.

14Fra Frederikshavn fattigvæsen var sendt medde-
lelse om at Christen Mikkelsen Pedersen havde mældt
sig som subsistensløs og der forespurgtes om han
erkendtes forsørgelsesberettiget.
Det vedtoges at se at få ham anbragt på Mari-
ager arbejdsanstalt og få ham til at blive i Frederiks-
havn til tilladelse forelå.

15 Fra Dortea Sørensen var sendt andragende om
betaling af ¾ af hendes sygekassebidrag i alt 16 kr. 5 øre.
Sognerådet indgik på at betale det forlangte beløb.



16 Kommunens overslag for året 1925-26 vedtoges 

ved 2. behandling og det vedtoges at opkræve samme 

beløb som tidligere år, nemlig 82 øre for 100 kr. ejendoms-

skyld og 21 kr. for td. hartkorn samt 2/5 af den som 

lads udskrivning på formue og lejlighed.

17 Valglisterne til sognerådsvalg og hjælpekasse 

valg gennemsåes og udsendtes til fremliggelse. 

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen N. Jørgensen

Emil Madsen Johs. Grosen Chr. Pedersen

J. Chr. Christensen A. Berthelsen l. Schmidt

Tirsdag D. 27. Januar holdt sognerådet ekstramøde på sit 

lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes. 
1 Efter flere henvendelser fra Marie Magdalene Kod sogne-

råd og værgeråd vedtoges det at modtage Anders Peter 

Pedersens familie til forsørgelse på kommunens fattig-

gård.

2 Efter et brev til Randers amt angående Marie Jensens 

barn kom der en skrivelse hvori der forlangtes oplyst hvor 

meget barnet opdragelse kostede samt forlangende

 om dåbsattesten for barnet.
3

Fra Viby sogneråd var meddelt at murre Anders 

Rasmussen Andersen erkendtes forsørgelsesberettiget 

i Viby kommune.

4 Fra menighedsrådet var forespurgt om sognerådet 

var villig til at opkræve en ekstra kirkeskat af 1774 kr. 
90 øre. Sognerådet var villig hertil.

5 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om sogne-

rådets anskuelse om aksel Kristensens helbredstilstand 

m.m. Det vedtoges at svare at vedkommende nu boede

 i Odder og at helbred og arbejdsførlighed var dårlige.
6 Fra Århus amtstue var forespurgt om skomager Al-

strups træskomage N.C. Nielsen og gårdejer Laurits Rasmus-

sens formueforhold da de ikke havde betalt renter og af-

drag af statslån. Sognerådet mente, at de alle med nogen

 god vilje kunde betale.

7 Der forelå politiafhøring over chauffør Harald Gustav 

Nielsen og det viste sig at han var forsørgelsesberetti-

get i sin fødekommune Vidstrup sogn, Hjørring samt



16
Kommunens overslag for året 1925-26 vedtoges
ved 2. behandling og det vedtoges at opkræve samme
beløb som tidligere år, nemlig 82 øre for 100 kr. ejendoms-
skyld og 21 kr. for td. hartkorn samt 2/5 af den som
lads udskrivning på formue og lejlighed.

17
Valglisterne til sognerådsvalg og hjælpekasse
valg gennemsåes og udsendtes til fremliggelse.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

N. Jørgensen
Emil Madsen

Johs. Grosen
Chr. Pedersen

J. Chr. Christensen
A. Berthelsen

l. Schmidt

Tirsdag D. 27. Januar holdt sognerådet ekstramøde på sit
lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes.1

Efter flere henvendelser fra Marie Magdalene Kod sogne-
råd og værgeråd vedtoges det at modtage Anders Peter
Pedersens familie til forsørgelse på kommunens fattig-
gård.
2
Efter et brev til Randers amt angående Marie Jensens
barn kom der en skrivelse hvori der forlangtes oplyst hvor
meget barnet opdragelse kostede samt forlangende
 om dåbsattesten for barnet.3

Fra Viby sogneråd var meddelt at murre Anders
Rasmussen Andersen erkendtes forsørgelsesberettiget
i Viby kommune.

4
Fra menighedsrådet var forespurgt om sognerådet
var villig til at opkræve en ekstra kirkeskat af 1774 kr.
90 øre. Sognerådet var villig hertil.

5
Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om sogne-
rådets anskuelse om aksel Kristensens helbredstilstand
m.m. Det vedtoges at svare at vedkommende nu boede
 i Odder og at helbred og arbejdsførlighed var dårlige.

6
Fra Århus amtstue var forespurgt om skomager Al-
strups træskomage N.C. Nielsen og gårdejer Laurits Rasmus-
sens formueforhold da de ikke havde betalt renter og af-
drag af statslån. Sognerådet mente, at de alle med nogen
 god vilje kunde betale.

7
Der forelå politiafhøring over chauffør Harald Gustav
Nielsen og det viste sig at han var forsørgelsesberetti-
get i sin fødekommune Vidstrup sogn, Hjørring samt



Mødet hævet
Villads J. Villadsen S. Schmidt A. Berthelsen

J. Chr. Christensen Chr. Pedersen P. Horup Pedersen

Emil Madsen N. Jørgensen Johs. Grosen

Tirsdag D. 2. Februar 1925 holdt sognerådet møde på sit lokale

 på fattiggården. Følgende sager behandledes. 

1 Fra Storring-Stjær-Galten sogneråd var forespurgt om arbejds-

mand Heinrik Sørensen, Gammelgård erkendtes forsørgelsesbe-

rettiget her i kommunen, da has barn var indlagt på 

Århus amts sygehus. Han erkendes forsørgelsesberettiget.

2 Fra gartner Ølsgård, Skjæring var søgt om henstand med 

kommunens skat for Oktober kvartal uden at blive slettet på

 valglisten. Sognerådet kunne ikke indlade sig herpå men 

vedtog at hvis han betalte 1/3 af Oktober kvartal gik sognerå-

det ind på at eftergive resten.

3 Der forelå meddelelse fra indenrigsministeriet, at der var op-

rettet et udsalg for apotekervarer i håndkøb i Skjæring.

4 Fra Harlev Fremlev sogneråd var meddelt at snedker 

Niels Peter Nielsens kone havde været indlagt på syghuset 

i Århus og da manden er født i Egå d. 24/5 1894 forlangtes 

han anerkendt forsørgelsesberettiget her i kommunen.

Da der forelå politiafhøring vedtoges det at anerkende ham 

da han kun havde opholdt sig kort tid ad gangen hvor

 han havde været siden 18 års alderen.

5 En klage var sendt til erklæring fra landsoverskatte-

rådet over N. C. Poulsen skatteansættelse fra forrige år. 

Sognerådet måtte henholde sig til sin forrige afgørelse.

6 Fra Peder Pedersen Skjæring og Jens Bomholt Hansen, 

Egå forelå andragende om tilladelse til at forandre 

regnskabsår og andragenderne anbefaledes af sognerådet.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Johs. Grosen P. Horup Pedersen



Mødet hævet

Villads J. Villadsen
S. Schmidt

A. Berthelsen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
P. Horup Pedersen

Emil Madsen
N. Jørgensen

Johs. Grosen

Tirsdag D. 2. Februar 1925 holdt sognerådet møde på sit lokale
 på fattiggården. Følgende sager behandledes.

1 Fra Storring-Stjær-Galten sogneråd var forespurgt om arbejds-
mand Heinrik Sørensen, Gammelgård erkendtes forsørgelsesbe-
rettiget her i kommunen, da has barn var indlagt på
Århus amts sygehus. Han erkendes forsørgelsesberettiget.

2
Fra gartner Ølsgård, Skjæring var søgt om henstand med
kommunens skat for Oktober kvartal uden at blive slettet på
 valglisten. Sognerådet kunne ikke indlade sig herpå men
vedtog at hvis han betalte 1/3 af Oktober kvartal gik sognerå-
det ind på at eftergive resten.

3
Der forelå meddelelse fra indenrigsministeriet, at der var op-
rettet et udsalg for apotekervarer i håndkøb i Skjæring.

4Fra Harlev Fremlev sogneråd var meddelt at snedker
Niels Peter Nielsens kone havde været indlagt på syghuset
i Århus og da manden er født i Egå d. 24/5 1894 forlangtes
han anerkendt forsørgelsesberettiget her i kommunen.
Da der forelå politiafhøring vedtoges det at anerkende ham
da han kun havde opholdt sig kort tid ad gangen hvor
 han havde været siden 18 års alderen.

5 En klage var sendt til erklæring fra landsoverskatte-
rådet over N. C. Poulsen skatteansættelse fra forrige år.
Sognerådet måtte henholde sig til sin forrige afgørelse.

6Fra Peder Pedersen Skjæring og Jens Bomholt Hansen,
Egå forelå andragende om tilladelse til at forandre
regnskabsår og andragenderne anbefaledes af sognerådet.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Johs. Grosen
P. Horup Pedersen



Onsdag D. 11. Februar 1925 holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 
1 Fra Mundelstrup og omegns mergelselskab var sendt 

andragende til sognerådet om at garantere for et beløb 

af 150.000 kr. sognerådet indgik på at garantere for 

de beløb der blev aftaget meget for her i kommunen 

men intet derover.

2Valglisterne berigtigedes og de der resterede med 

kommuneskatterne blev slettet af listerne.

3 Fra bestyrelsen for kloaks selskabet i Hjortshøj 

stationsby var sendt andragende om at opfordre 

statsbanerne til at deltage i udgifterne ved 

kloakledningen mod at modtage spildevand 

fra vogterhus og stationsbygning. Deri indvilgede 

sognerådet.

Indkaldte i anledning af forkert skatteind-

tægt ansattes til indtægt.

Det vedtoges at bestille 7 favne mergel hos Mun-

delstrup og omegns mergelselskab til 21 kalktrængendes 

vange af fattiggårdens mark.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen A. Berthelsen L. Schmidt

Johs. Grosen P. Horup Pedersen

Mandag D. 16. Febr. holdt sognerådet ligningsmøde på 
fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Fra stationsforstander Ribert var sendt anmodning 

om at få en brolagt gangsti tvers over kommunevejen 

fra Schjeldal ejendom til stationen.

Sognerådet var villig til at lade gangstien anlægge 

og helst med cement når statsbanen vilde afstå et 

lille hjørne af stationspladsen for at få vejen ud-

videt når der anlægges en gangsti langs husene nord 

for vejen.

2 Fra Randers amt var sendt tilladelse til at 

yde et bidrag af 100 kr. til en trængende elev på 

Egå efterskole for sommeren 1925. 



Onsdag D. 11. Februar 1925 holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.1

Fra Mundelstrup og omegns mergelselskab var sendt
andragende til sognerådet om at garantere for et beløb
af 150.000 kr. sognerådet indgik på at garantere for
de beløb der blev aftaget meget for her i kommunen
men intet derover.

2
Valglisterne berigtigedes og de der resterede med
kommuneskatterne blev slettet af listerne.

3
Fra bestyrelsen for kloaks selskabet i Hjortshøj
stationsby var sendt andragende om at opfordre
statsbanerne til at deltage i udgifterne ved
kloakledningen mod at modtage spildevand
fra vogterhus og stationsbygning. Deri indvilgede
sognerådet.
Indkaldte i anledning af forkert skatteind-
tægt ansattes til indtægt.
Det vedtoges at bestille 7 favne mergel hos Mun-
delstrup og omegns mergelselskab til 21 kalktrængendes
vange af fattiggårdens mark.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
A. Berthelsen

L. Schmidt
Johs. Grosen

P. Horup Pedersen

Mandag D. 16. Febr. holdt sognerådet ligningsmøde på
fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 Fra stationsforstander Ribert var sendt anmodning
om at få en brolagt gangsti tvers over kommunevejen
fra Schjeldal ejendom til stationen.
Sognerådet var villig til at lade gangstien anlægge
og helst med cement når statsbanen vilde afstå et
lille hjørne af stationspladsen for at få vejen ud-
videt når der anlægges en gangsti langs husene nord
for vejen.

2 Fra Randers amt var sendt tilladelse til at
yde et bidrag af 100 kr. til en trængende elev på
Egå efterskole for sommeren 1925.



Sognerådsvalget fastsattes til d. 10 marts kl. 10. 

og sognerådet vedtog at indbyde vægerne til at prøvevalg 

på Viruplund Onsdag d. 27. Februar kl. 7½ aften.

Til valgbestyrelse valgtes Villads J. Villadsen, Emil Madsen 

og Johannes Grosen Egå.

Kommuneskattelisen gjordes færdig. 

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Emil Madsen P. Horup Pedersen Johs. Grosen

Onsdag D. 11. Marts holdt sognerådet møde på kondito-

riet ved Hjortshøj st. Følgende sager behandledes. 

1 Ved de i går afholdte sognerådsvalg valgtes for de kom-

mende 4 år.

1.Villads J. Villadsen, Egå 2. Emil Madsen, Hjortshøj, 3. L. 

Schmidt, Skæringmunkgård, 4. Jens Jensen, Hesselballe 5. R. Helbo 

Sørensen, Egå 6. A. Bertelsen Skjæring 7. Kristen P. Pedersen 

Skæring 8. Kristjan Kristjansen, Hjortshøj 9. Søren Rasmus-

sen, Krankbølle.

Til hjælpekassebestyrelsesvalget var kun indkommet 1. 

liste hvorfor valget aflystes. På listen var opført 

1. P. Krause Kjær Skjæring 2. Enke Sine Pedersen Egå 

3. Jens Bomholt Hansen Egå 4. Mikkel Nielsen, Hes-

selballe. 5. Jensine Henriksen, Hjorthøj 6. Ingvard 

Jørgensen, krankbølle. 7. Eleonora Nielsen Skjæring hede.

2 En politiafhøring over pige Anna Rasmussen Egå udviste 

at hun 10 måneders dagen for sit barns fødsel havde haft 

ophold i Århus så barnet bør indskrives i Århus.

3 Det vedtoges at ligne 20 % af indtægtsskatten til kirke-

skat for 1925-26.

4Fra Selde-Åsted sogneråd forelå anerkendelse af hav-

nearbejder Anders Kr. Jenssen der boer i Egå.

5 Til sognerådets erklæring forelå en sag mod Købmand Fis-

cher. Hjortshøj fra landsoverskatterådet. Fischer indvilligede i 

at tilbagebetale ca. 200 kr. Sognerådet havde intet hertil at 

bemærke.

6 Fra Århus politikontor meddeltes at mam forskudsvis hav-

de udbetalt 78 kr. i alimentationsbidrag for Peder Bruus Sø-  



Sognerådsvalget fastsattes til d. 10 marts kl. 10.
og sognerådet vedtog at indbyde vægerne til at prøvevalg
på Viruplund Onsdag d. 27. Februar kl. 7½ aften.
Til valgbestyrelse valgtes Villads J. Villadsen, Emil Madsen
og Johannes Grosen Egå.

Kommuneskattelisen gjordes færdig.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Emil Madsen
P. Horup Pedersen

Johs. Grosen

Onsdag D. 11. Marts holdt sognerådet møde på kondito-
riet ved Hjortshøj st. Følgende sager behandledes.

1
Ved de i går afholdte sognerådsvalg valgtes for de kom-
mende 4 år.
1.Villads J. Villadsen, Egå 2. Emil Madsen, Hjortshøj, 3. L.
Schmidt, Skæringmunkgård, 4. Jens Jensen, Hesselballe 5. R. Helbo
Sørensen, Egå 6. A. Bertelsen Skjæring 7. Kristen P. Pedersen
Skæring 8. Kristjan Kristjansen, Hjortshøj 9. Søren Rasmus-
sen, Krankbølle.
Til hjælpekassebestyrelsesvalget var kun indkommet 1.
liste hvorfor valget aflystes. På listen var opført
1. P. Krause Kjær Skjæring 2. Enke Sine Pedersen Egå
3. Jens Bomholt Hansen Egå 4. Mikkel Nielsen, Hes-
selballe. 5. Jensine Henriksen, Hjorthøj 6. Ingvard
Jørgensen, krankbølle. 7. Eleonora Nielsen Skjæring hede.

2 En politiafhøring over pige Anna Rasmussen Egå udviste
at hun 10 måneders dagen for sit barns fødsel havde haft
ophold i Århus så barnet bør indskrives i Århus.

3
Det vedtoges at ligne 20 % af indtægtsskatten til kirke-
skat for 1925-26.

4 Fra Selde-Åsted sogneråd forelå anerkendelse af hav-
nearbejder Anders Kr. Jenssen der boer i Egå.

5 Til sognerådets erklæring forelå en sag mod Købmand Fis-
cher. Hjortshøj fra landsoverskatterådet. Fischer indvilligede i
at tilbagebetale ca. 200 kr. Sognerådet havde intet hertil at
bemærke.

6 Fra Århus politikontor meddeltes at mam forskudsvis hav-
de udbetalt 78 kr. i alimentationsbidrag for Peder Bruus Sø-



rensen. Det vedtogesat lade ham afsone beløbet.
7 Fra Randers amt var tilsendt til erklæring en sag 

om markindbygger Emil Madsens forbliven i Hjortshøj syge-

kasse. Sognerådet kunde ikke anse Emil Madsen for at 

være ubemidlet.

8 Fra Randers amt forelå til erklæring et andragende 
om separation fra den på fattiggården indlagte Ane 
Kristine Pedersen som dog endnu opholder sig sammen med 
sin mand på fattiggården. Sognerådet kunde ikke se 

andet end at forholdet mellem ægtefolkene var meget 

dårligt.

9 I anledning af at statsbanen for at yde tilskud 

til kloakledningen ved Hjortshøj stationsby forlanger 

at sognerådet garanterer for vedligeholdelse af led-

ningen forlangtes følgende erklæring fra bestyrelsen 

Kloakselskabet for Hjortshøj stationsby garan-

ter Hjortshøj Egå sogneråd for, at dette ikke skal 

få nogen udgift i anledning af den erklæring 

statsbanen forlanger om fremtidig vedligehol-

delse og rengøring af kloakledningen.

Hans Chr. Nielsen Chr. Wem Niels Hyldahl

C. Refsgaard.

10. Fra Kristen Mikkelsen Pedersen var sendt anmodning 

om at slippe med 2 måneder på Mariager arbejdsan-

stalt. Sognerådet vilde ikke indlade sig herpå.

11 Helgenæs sogneråd forlangte gårdejer Anders Vindberg 

barn indført i Egå sogns Kirkebog da faderen have

 opholdt i Skjæring. Man indvilligede heri.

12 Søren Bomholdt Egå søgte aldersrente, og han tilsto-

des 36 kr. 50 + dyrtidstillæg.

13. Fra beboere i Krankbølle var sendt andragende 

om at få den lille stejle bakke syd for Rasmus 

Espersen vej afgravet. Det overlodes Emil Madsen 

at forhandle nærmere med andragende.

14 Fra en del beboere i Skjæirng var sendt anmod-

ning til sognerådet om at få ordnet afløbet 

fra fru Ellen Mejers ejendom hvorfra vandet strøm-

mer over vejen. Sognerådet vedtog at give hende 

frist med ordningen til 31 Marts og var det ikke ord-

net inden denne dag blev sagen indberettet til 

amtet.



rensen. Det vedtogesat lade ham afsone beløbet.
7

Fra Randers amt var tilsendt til erklæring en sag
om markindbygger Emil Madsens forbliven i Hjortshøj syge-
kasse. Sognerådet kunde ikke anse Emil Madsen for at
være ubemidlet.

8 Fra Randers amt forelå til erklæring et andragende
om separation fra den på fattiggården indlagte Ane
Kristine Pedersen som dog endnu opholder sig sammen med
sin mand på fattiggården. Sognerådet kunde ikke se
andet end at forholdet mellem ægtefolkene var meget
dårligt.

9
I anledning af at statsbanen for at yde tilskud
til kloakledningen ved Hjortshøj stationsby forlanger
at sognerådet garanterer for vedligeholdelse af led-
ningen forlangtes følgende erklæring fra bestyrelsen
Kloakselskabet for Hjortshøj stationsby garan-
ter Hjortshøj Egå sogneråd for, at dette ikke skal
få nogen udgift i anledning af den erklæring
statsbanen forlanger om fremtidig vedligehol-
delse og rengøring af kloakledningen.

Hans Chr. Nielsen
Chr. Wem

Niels Hyldahl
C. Refsgaard.10.

Fra Kristen Mikkelsen Pedersen var sendt anmodning
om at slippe med 2 måneder på Mariager arbejdsan-
stalt. Sognerådet vilde ikke indlade sig herpå.

11
Helgenæs sogneråd forlangte gårdejer Anders Vindberg
barn indført i Egå sogns Kirkebog da faderen have
 opholdt i Skjæring. Man indvilligede heri.

12
Søren Bomholdt Egå søgte aldersrente, og han tilsto-
des 36 kr. 50 + dyrtidstillæg.

13.
Fra beboere i Krankbølle var sendt andragende
om at få den lille stejle bakke syd for Rasmus
Espersen vej afgravet. Det overlodes Emil Madsen
at forhandle nærmere med andragende.

14
Fra en del beboere i Skjæirng var sendt anmod-
ning til sognerådet om at få ordnet afløbet
fra fru Ellen Mejers ejendom hvorfra vandet strøm-
mer over vejen. Sognerådet vedtog at give hende
frist med ordningen til 31 Marts og var det ikke ord-
net inden denne dag blev sagen indberettet til
amtet.



15 Skolemulkter idømtes. Valglisterne berigtigedes og 

den udregnede ligningsliste underskrives.

16 Det vedtoges at indsætte ny vinduer i fattiggårdens 

hovedbygning vestlige side.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen Chr. Pedersen

J. Chr. Christensen Johs. Grosen Emil Madsen

 A. Berthelsen l. Schmidt N. Jørgensen

Tirsdag D. 31. Marts 1925 holdt sognerådet møde på fattiggården.

Alle medlemmer var mødte og de nyvalgte medlemmer var ind-

budte og var mødte. Følgende sager behandledes. 

1 S. Krause Kjær var mødt for at give oplysning om den for-

langte garanti til mergelleverancen her i kommunen. 

Sognerådet indgik på at garantere for en sum af indtil 

150000 kr., dog ikke over 53 kr. pr favn der leveres her i 

kommunen, og kun efter at alle kommuner aftagere 

har erklæret sig solidarisk ansvarlig for betalingen.

2 Fra Århus folkeregister var forespurgt om Martha Wilhel-

mine, Nielsen fandtes her i kommunen. Hun opholdt sig på 

Tinghøjgård og hvis hun inden næste mødedag sendte flyttebevis 

vilde hun blive idømt en mulkt. 

3 Fra politikontoret i Korsør var sendt opkrævning af 

Sigurd Andersens alimentationsbidrag 78 kr. Det vedtoges 

at betale uden at forlange afsoning, da alimentanten 

i de sidste måneder har været arbejdsløs på grund 

af et ham overgået uheld.

4 Fra lærerinde Fogh Christensne, Skjæring var sendt andra-

gende om Kort og vægbilleder. Det overlodes Kr. Pedersen 

at ordne dette.

5 Fra invalideforsikringsretten forelå meddelelse om 

landmand Aksel Kristensen var tilstået invalide-

understøttelse fra begæringens indgivelse men kun 

midlertidig.

6 Fra Århus sygehus var sendt en anmodning om 

at betale en regning for arbejdsmand Vilfred Thomsen 

hvis hustru har været indlagt på Århus amtssygehus 

uden at sognerådet havde kautioneret. Sognerådet

 indgik på at betale og søge manden erkendt 

forsørgelsesberettiget i Virring Essenbæk kommune 

i Havndal, hvor moderen må have haft ophold 10 måneder før

 fødselen. 



15
Skolemulkter idømtes. Valglisterne berigtigedes og
den udregnede ligningsliste underskrives.

16
Det vedtoges at indsætte ny vinduer i fattiggårdens
hovedbygning vestlige side.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

Chr. Pedersen
J. Chr. Christensen

Johs. Grosen
Emil Madsen

 A. Berthelsen
l. Schmidt

N. Jørgensen

Tirsdag D. 31. Marts 1925 holdt sognerådet møde på fattiggården.
Alle medlemmer var mødte og de nyvalgte medlemmer var ind-
budte og var mødte. Følgende sager behandledes.

1
S. Krause Kjær var mødt for at give oplysning om den for-
langte garanti til mergelleverancen her i kommunen.
Sognerådet indgik på at garantere for en sum af indtil
150000 kr., dog ikke over 53 kr. pr favn der leveres her i
kommunen, og kun efter at alle kommuner aftagere
har erklæret sig solidarisk ansvarlig for betalingen.

2
Fra Århus folkeregister var forespurgt om Martha Wilhel-
mine, Nielsen fandtes her i kommunen. Hun opholdt sig på
Tinghøjgård og hvis hun inden næste mødedag sendte flyttebevis
vilde hun blive idømt en mulkt.

3
Fra politikontoret i Korsør var sendt opkrævning af
Sigurd Andersens alimentationsbidrag 78 kr. Det vedtoges
at betale uden at forlange afsoning, da alimentanten
i de sidste måneder har været arbejdsløs på grund
af et ham overgået uheld.

4
Fra lærerinde Fogh Christensne, Skjæring var sendt andra-
gende om Kort og vægbilleder. Det overlodes Kr. Pedersen
at ordne dette.

5
Fra invalideforsikringsretten forelå meddelelse om
landmand Aksel Kristensen var tilstået invalide-
understøttelse fra begæringens indgivelse men kun
midlertidig.

6
Fra Århus sygehus var sendt en anmodning om
at betale en regning for arbejdsmand Vilfred Thomsen
hvis hustru har været indlagt på Århus amtssygehus
uden at sognerådet havde kautioneret. Sognerådet
 indgik på at betale og søge manden erkendt
forsørgelsesberettiget i Virring Essenbæk kommune
i Havndal, hvor moderen må have haft ophold 10 måneder før
 fødselen.



7 Fra sagfører Glud, Århus var forespurgt om sogne-

rådet kendte noget til nærmere bestemmelser om ved-

ligeholdelsen af den private vej der fører over enke 

Ane Elisabet Sørensens ejendom. Sognerådet kendte 

ikke noget til vejen og én var sognerådet uvedkom-

mende.

8 Fra de danske statsbaner var forespurgt om sognerådet 

vilde leje det areal som kommunevejen tænktes udvi-

det med ved begyndelsen af stationspladsen. Lejen var 

2 kr. årlig. det vedtoges at indgå herpå.

9 Fra statens sygekasseinspektorat var forespurgt om 

Randers og Grenå sygehus ligger inden for lægedistrik-

tes grænser her i anledning af at der fra Hjortshøj syge-

kasse var forespurgt om hvem der skulde betale kørsel af 

syge der skulde beordres længere end 12 km.

10 Til synsmænd til at udpege heste og vogne i mobilise-

 serings tilfælde valgtes gårdejer Jens Jensen Hesselballe.

11 En ansøgning om indfødsret fra Arthur Anshelm Månson

vedtoges det at anbefale.

12 Nogle folk fra Kankbølle androg sognerådet om at sænke 

en lille bakke på Kankbølle Brandstrup vejen. Det vedto-

ges at lade arbejdet udføre i November måned.

13 Fra revisor Frandsens var forespurgt om kommunen 

vilde have sagkyndig revision, men sognerådet mente 

at den nuværende revision var tilstrækkelig.

14 Fra arbejdsløshedsfonden var forespurgt om kommunens selv

 bærer risikoen ved kommunens arbejde eller hvor kom-

munen havde forsikret. Det vedtoges at meddele at 

forsikring var tegnet hos kommunernes ulykkesfor-

sikring.

15 Fra den kommunale lånekasse var opsagt et lån 

af 30.000 kr. og sognerådet forespurgtes hvorledes 

man bedst vilde have det ordnet i fremtiden. 

Sognerådet mente at det kunde nedbringe lånet 

til 20.000 kr., som det nok kunde afdrage i 8 år. 

16. Til værgeråd for kommunen valgtes Arbejdsmand 

sognerådsmedlem Kristjan Kristjansen, fru Simonsen, 

Hesselballe, gårdejer Stine Frandsen, Egå, lærer Niel-

sen Skjæring og Jensine Rasmussen. Til supple-

anter valgtes Jensine Junker, gårdejer Laura 

Herup Hesselballe, Fru Marie Holme Villadsen, Anton 

Andersen og Niels Nielsen.



7 Fra sagfører Glud, Århus var forespurgt om sogne-
rådet kendte noget til nærmere bestemmelser om ved-
ligeholdelsen af den private vej der fører over enke
Ane Elisabet Sørensens ejendom. Sognerådet kendte
ikke noget til vejen og én var sognerådet uvedkom-
mende.

8
Fra de danske statsbaner var forespurgt om sognerådet
vilde leje det areal som kommunevejen tænktes udvi-
det med ved begyndelsen af stationspladsen. Lejen var
2 kr. årlig. det vedtoges at indgå herpå.

9 Fra statens sygekasseinspektorat var forespurgt om
Randers og Grenå sygehus ligger inden for lægedistrik-
tes grænser her i anledning af at der fra Hjortshøj syge-
kasse var forespurgt om hvem der skulde betale kørsel af
syge der skulde beordres længere end 12 km.

10
Til synsmænd til at udpege heste og vogne i mobilise-
 serings tilfælde valgtes gårdejer Jens Jensen Hesselballe.

11
En ansøgning om indfødsret fra Arthur Anshelm Månson
vedtoges det at anbefale.

12
Nogle folk fra Kankbølle androg sognerådet om at sænke
en lille bakke på Kankbølle Brandstrup vejen. Det vedto-
ges at lade arbejdet udføre i November måned.

13
Fra revisor Frandsens var forespurgt om kommunen
vilde have sagkyndig revision, men sognerådet mente
at den nuværende revision var tilstrækkelig.

14
Fra arbejdsløshedsfonden var forespurgt om kommunens selv
 bærer risikoen ved kommunens arbejde eller hvor kom-
munen havde forsikret. Det vedtoges at meddele at
forsikring var tegnet hos kommunernes ulykkesfor-
sikring.

15
Fra den kommunale lånekasse var opsagt et lån
af 30.000 kr. og sognerådet forespurgtes hvorledes
man bedst vilde have det ordnet i fremtiden.
Sognerådet mente at det kunde nedbringe lånet
til 20.000 kr., som det nok kunde afdrage i 8 år.

16.
Til værgeråd for kommunen valgtes Arbejdsmand
sognerådsmedlem Kristjan Kristjansen, fru Simonsen,
Hesselballe, gårdejer Stine Frandsen, Egå, lærer Niel-
sen Skjæring og Jensine Rasmussen. Til supple-
anter valgtes Jensine Junker, gårdejer Laura
Herup Hesselballe, Fru Marie Holme Villadsen, Anton
Andersen og Niels Nielsen.



Til skolekommissionsmedlemmer valgtes

Gårdejer Peder sommer Nielsen Skjæring gårdejer sognerådsmed-

lem Jens Jensen, gårdejer Rasmus Tolstrup, Hesselballe og gård-

ejer Marius Mikel Jensen Egå mark.

Til at føre tilsyn med plejebørn valgtes for Egå sogn Dortea 

Olsens og Anders Bertelsen og for Hjortshøj sogn Emil Madsen 

fru Simonsen.

Til brandfoged i Brandstrup valgtes statshusmand Toft 

Horneberg, og til brandsynsvidne valgtes gårdejer Herman 

Lis og gårdejer Marten Sørensen.

Derefter fastsattes aldersrenten for det kommende år.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen P. Horup Pedersen Emil Madsen

Johs. Grosen J. Chr. Christensen Chr. Pedersen

N. Jørgensen A. Berthelsen l. Schmidt

Derefter holdtes et nyt møde med de nyvalgte med-

lemmer for at fordele bestillingerne blandt medlemmerne.

Til formand valgtes Villads J. Villadsen og til kasserer valg-

tes Schmidt Skjæringmunkgård. Til kasserer i Hjortshøj sogn 

valgtes Søren Rasmussen Krankbølle. Til Vejdelingsret valg-

tes i Egå sogn A. Bertelsen Skjæring og gårdejer Jens Jensen

 Hesselballe i Hjortshøj sogn. Til at fordele aldersrente valg-

tes for Egå sogn R. Helbo Sørensen og i Hjortshøj sogn Emil Mad-

sen. Til skolepatoner valgtes for Egå sogn Kristen Pedersen 

og for Hjortshøj sogn Kristjan Kristjansen.

Til fattiggårdsudvalg valgtes Schmidt, Emil Madsen og Kiristen Pedersen. 

Hvorefter dette møde hævedes.
Villads J. Villadsen l. Schmidt A. Berthelsen 

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Emil Madsen Jens Jensen

D. 8. April 1925 holdt sognerådet møde på fattiggården,

hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var 

mødte.

1 Fra Horsens fattigvæsen var meddelt at arbejdsmand 
Hans Chr. Rasmussen havde mældt sig til fattigvæsen i 

Horsens som subsistensløs. Det vedtoges at erkende ham 



Til skolekommissionsmedlemmer valgtes
Gårdejer Peder sommer Nielsen Skjæring gårdejer sognerådsmed-
lem Jens Jensen, gårdejer Rasmus Tolstrup, Hesselballe og gård-
ejer Marius Mikel Jensen Egå mark.
Til at føre tilsyn med plejebørn valgtes for Egå sogn Dortea
Olsens og Anders Bertelsen og for Hjortshøj sogn Emil Madsen
fru Simonsen.
Til brandfoged i Brandstrup valgtes statshusmand Toft
Horneberg, og til brandsynsvidne valgtes gårdejer Herman
Lis og gårdejer Marten Sørensen.
Derefter fastsattes aldersrenten for det kommende år.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
P. Horup Pedersen

Emil Madsen
Johs. Grosen
J. Chr. Christensen

Chr. Pedersen
N. Jørgensen

A. Berthelsen
l. Schmidt

Derefter holdtes et nyt møde med de nyvalgte med-
lemmer for at fordele bestillingerne blandt medlemmerne.
Til formand valgtes Villads J. Villadsen og til kasserer valg-
tes Schmidt Skjæringmunkgård. Til kasserer i Hjortshøj sogn
valgtes Søren Rasmussen Krankbølle. Til Vejdelingsret valg-
tes i Egå sogn A. Bertelsen Skjæring og gårdejer Jens Jensen
 Hesselballe i Hjortshøj sogn. Til at fordele aldersrente valg-
tes for Egå sogn R. Helbo Sørensen og i Hjortshøj sogn Emil Mad-
sen. Til skolepatoner valgtes for Egå sogn Kristen Pedersen
og for Hjortshøj sogn Kristjan Kristjansen.
Til fattiggårdsudvalg valgtes Schmidt, Emil Madsen og Kiristen Pedersen.

Hvorefter dette møde hævedes.

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Emil Madsen

Jens Jensen

D. 8. April 1925 holdt sognerådet møde på fattiggården,
hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var
mødte.

1 Fra Horsens fattigvæsen var meddelt at arbejdsmand
Hans Chr. Rasmussen havde mældt sig til fattigvæsen i
Horsens som subsistensløs. Det vedtoges at erkende ham



forsørgelsesberettiget her og anbringe ham på Mariager 
arbejdesanstalt, hvorfra han antagelig er løbet for et par 
år siden. 

2
Fra Randers amt var tilmeldt en sag til erklæring om 

betalingen af Severine Nielsens ophold på Jydsk Asyl. Sogne-

rådet kautionerede fordi det var nødvendigt at fremskaf-

fe kautionen straks og for resten vidste sognerådet ikke 

at hun var medlem at Skødstrup sygekasse. 

3 Laurits Larsens hustru mødte ved sognerådsmødet for 

at forlange hjælp. Det vedtoges at meddele Kjøng sogne-

råd pr. Lundby at det vilde blive nødvendigt at yde fami-

lien nogen fattighjælp.

4 Fra landsoverskatterådet var sendt meddelelse angående 

Købmand Fischers skatteansættelse.

5 Fra Udbyneder-Kastbjerg sogneråd var forlangt en af-

høring over Alfred Thomsen i anledning af at hans kone 

havde været indlagt på Århus amtssygehus.

6 Det vedtoges så vidt muligt at opkræve kommuneskatten
i den første måned i hvert kvartal, og ligeledes ved-

toges det at lade tillægsligning ske hvert kvartal.
7 Det vedtoges at forsøge at bruge noget grus fra Lisbjerg 

til vejen i Egå by.

8 Da Peder Sommer Nielsen Skjæring har bedt sig fritaget 

for hvervet som skolekommissionsmedlem vedtoges det 

i hans sted at vælge Antonius Mortensen Skjæring.

9 Da husbestyrerinden i Tinghøjgård ikke trods opfor-

dring havde sendt flyttebevis vedtoges det at idøm-

me hende en mulkt af 20 kr. 

10 Tillægsligning over tilflyttede ansattes. 

Mødet hævet
Villads J. Villadsen l. Schmidt Emil Madsen

Jens Jensen A. Berthelsen Kr. Kristiansen

Chr. Pedersen Søren Rasmussen R. Helbo Sørensen



forsørgelsesberettiget her og anbringe ham på Mariager
arbejdesanstalt, hvorfra han antagelig er løbet for et par
år siden.

2
Fra Randers amt var tilmeldt en sag til erklæring om
betalingen af Severine Nielsens ophold på Jydsk Asyl. Sogne-
rådet kautionerede fordi det var nødvendigt at fremskaf-
fe kautionen straks og for resten vidste sognerådet ikke
at hun var medlem at Skødstrup sygekasse.

3
Laurits Larsens hustru mødte ved sognerådsmødet for
at forlange hjælp. Det vedtoges at meddele Kjøng sogne-
råd pr. Lundby at det vilde blive nødvendigt at yde fami-
lien nogen fattighjælp.
4
Fra landsoverskatterådet var sendt meddelelse angående
Købmand Fischers skatteansættelse.

5
Fra Udbyneder-Kastbjerg sogneråd var forlangt en af-
høring over Alfred Thomsen i anledning af at hans kone
havde været indlagt på Århus amtssygehus.

6 Det vedtoges så vidt muligt at opkræve kommuneskatten
i den første måned i hvert kvartal, og ligeledes ved-
toges det at lade tillægsligning ske hvert kvartal.7
Det vedtoges at forsøge at bruge noget grus fra Lisbjerg
til vejen i Egå by.

8
Da Peder Sommer Nielsen Skjæring har bedt sig fritaget
for hvervet som skolekommissionsmedlem vedtoges det
i hans sted at vælge Antonius Mortensen Skjæring.

9
Da husbestyrerinden i Tinghøjgård ikke trods opfor-
dring havde sendt flyttebevis vedtoges det at idøm-
me hende en mulkt af 20 kr.

10 Tillægsligning over tilflyttede ansattes.

Mødet hævet

Villads J. Villadsen
l. Schmidt

Emil Madsen
Jens Jensen
A. Berthelsen

Kr. Kristiansen
Chr. Pedersen

Søren Rasmussen
R. Helbo Sørensen



Tirsdag D. 28. April holdt sognerådet møde på sit lokale

 på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle med-

lemmer var mødte.

1Arbejdsm. Søren Anton Sørensen var tilsagt fordi han ikke 

havde mødt med flyttebevis og i mellemtiden havde hans 

hustru her født et barn som skulde indskrives i kirkebogen i 

Bregnet og nu føres på folkeregisteret i Holme-Tranbjerg.

2R. Toft var mødt, da han havde klaget over sin kommune-

skat. Her gjorde sagen forandring hvorimod faderens skat 

nedsattes fr 11 kr. til 5 kr. 

3 Søren holm Hjorthøj havde sendt klage over sin kommune-

skat. Da han nu var soldat vedtoges det at slette skatten 

mens han var soldat.

4 Fra Edv. Thomsen var sendt klage over hans søns kommuneskat. 

Han var ansat til 35 kr. 84 øre og han nedsattes med 6 kr.

5 Aldersrenten i anledning af forskud ansloges for sidste år til 

44.000 kr.

6 Fra Ane Kålby var sendt anmodning om at yde fort-

sat lægehjælp, da sygekassehjælpen var opbrugt. Det ved-

toges at forelægge amtet sagen til erklæring. 

7 Fra Randers amt var tilsendt en fra forpagter Schmidt 

Skjæring munkgård indsendt besværing over råger til er-

klæring. Det vedtoges at lade sognerådets medlemmerne 

fra Skjæring ordne sagen med at få rågerederne ned-

revet og rågerne fordreven ved skydning. 

8 Fra Randers politikontor var sendt rapport over Ejnar Vil-

liam Sørensen der er født i Tvilum kommune. Da hans mo-

der, der var ugift opholdt sig i Egå 10 måneder før fødselen, 

erkendtes han forøgelsesberettiget her. 

9 Fra Hads herreds politi var sendt opkrævning på alimen-

tationsbidrag for Laurs Jørgensen, Skjæring. Det vedtoges 

at lade ham afsone beløbet.

10 Fra den midlertidige kommunale lånekasse var 

sendt meddelelse om at sognerådet nok kunde ven-

te at få lånet fornyet til ca. 6 % og provision. Det 

vedtoges at anmode amtet om tilladelse til at forny 

lånet.

11 Fra Randers amt forelå tilladelsen til at garantere 

for et lån af 150.000 kr. til Mundelstrup og omegns mer-

gelselskab. 



Tirsdag D. 28. April holdt sognerådet møde på sit lokale
 på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle med-
lemmer var mødte.

1
Arbejdsm. Søren Anton Sørensen var tilsagt fordi han ikke
havde mødt med flyttebevis og i mellemtiden havde hans
hustru her født et barn som skulde indskrives i kirkebogen i
Bregnet og nu føres på folkeregisteret i Holme-Tranbjerg.

2R. Toft var mødt, da han havde klaget over sin kommune-
skat. Her gjorde sagen forandring hvorimod faderens skat
nedsattes fr 11 kr. til 5 kr.

3
Søren holm Hjorthøj havde sendt klage over sin kommune-
skat. Da han nu var soldat vedtoges det at slette skatten
mens han var soldat.

4
Fra Edv. Thomsen var sendt klage over hans søns kommuneskat.
Han var ansat til 35 kr. 84 øre og han nedsattes med 6 kr.

5 Aldersrenten i anledning af forskud ansloges for sidste år til
44.000 kr.

6Fra Ane Kålby var sendt anmodning om at yde fort-
sat lægehjælp, da sygekassehjælpen var opbrugt. Det ved-
toges at forelægge amtet sagen til erklæring.

7
Fra Randers amt var tilsendt en fra forpagter Schmidt
Skjæring munkgård indsendt besværing over råger til er-
klæring. Det vedtoges at lade sognerådets medlemmerne
fra Skjæring ordne sagen med at få rågerederne ned-
revet og rågerne fordreven ved skydning.

8
Fra Randers politikontor var sendt rapport over Ejnar Vil-
liam Sørensen der er født i Tvilum kommune. Da hans mo-
der, der var ugift opholdt sig i Egå 10 måneder før fødselen,
erkendtes han forøgelsesberettiget her.

9
Fra Hads herreds politi var sendt opkrævning på alimen-
tationsbidrag for Laurs Jørgensen, Skjæring. Det vedtoges
at lade ham afsone beløbet.

10
Fra den midlertidige kommunale lånekasse var
sendt meddelelse om at sognerådet nok kunde ven-
te at få lånet fornyet til ca. 6 % og provision. Det
vedtoges at anmode amtet om tilladelse til at forny
lånet.

11
Fra Randers amt forelå tilladelsen til at garantere
for et lån af 150.000 kr. til Mundelstrup og omegns mer-
gelselskab.



12 Fra sygekasseinspektoratet var meddelt efter 

forespørgsel fra Hjorthøj sygekasse at kommunen ikke 

skulde betale kørsel for sygekassemedlemmer ud over 

12 kr. for og lige så langt tilbage.

13 Fra arbejdsløshedsdirektoratet var forespurgt om 

arbejdsmand Rasmus Madsens arbejdsevne. Det ved-

toges at svare at hans arbejdsevne var uforandret 

god.

14 Maren Poulsen, Egå søgte aldersrente og hun til-
stodes 32 kr. 50 øre + dyrtidstillæg i alt 39 kr. pr. måned.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Emil Madsen R. Helbo Sørensen

Jens Jensen Søren Rasmussen Kr. Kristiansen

A. Berthelsen Chr. Pedersen L. Schmidt

Onsdag D. 13. Maj 1925 holdt sognerådet møde på sit

 lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes.

1 Betaling modtoges for pakmester R. P. Pederen 5 kr. 49 øre.
2 Fra lærer Himmelstrup var sendt anmodning om 

til samtlige skoler i kommunen at anskaffe i alt 57 ek-

semplarer af Laursens og Beks sangbog, hvilket bevil-

ligedes.

3 Efter at sognerådet havde tilskrevet amtet an-

gående fortsat sygehjælp til enke Anna Kålby og der

fra havde modtaget besked om at sognerådet i 

dette tilfælde ikke havde nogen pligt til at beta-

le vedtoges det at nægte at yde fortsat hjælp.

4 Fra Mariager arbejdsanstalt forelå erklæring om at 

Hans Chr. Rasmussen nok kunde anbringes for plads-

skyld men man mente der at han var sindssyg og 

ikke egnedes sig til ophold på arbejdsdelingen. 

Da han selv har skaffet sig føden fra 31/5 1923 da han 

løb fra anstalten mente sognerådet nok han kunde 

anbringes der og det vedtoges at skaffe lægeerklæring 

om hans tilstand nu.

5 Fra Fruering-Vitved sogneråd var meddelt at 

der var tilsået Poul Poulsen tøj for 100 kr.

6 Fra Århus stiftsamt var meddelt at det ikke 

mente at Marie Kirstine Jensens formuefor-

hold tillod hende at betale for at uden for ægte- 



12
Fra sygekasseinspektoratet var meddelt efter
forespørgsel fra Hjorthøj sygekasse at kommunen ikke
skulde betale kørsel for sygekassemedlemmer ud over
12 kr. for og lige så langt tilbage.
13
Fra arbejdsløshedsdirektoratet var forespurgt om
arbejdsmand Rasmus Madsens arbejdsevne. Det ved-
toges at svare at hans arbejdsevne var uforandret
god.
14Maren Poulsen, Egå søgte aldersrente og hun til-

stodes 32 kr. 50 øre + dyrtidstillæg i alt 39 kr. pr. måned.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

Emil Madsen
R. Helbo Sørensen

Jens Jensen
Søren Rasmussen

Kr. Kristiansen
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
L. Schmidt

Onsdag D. 13. Maj 1925 holdt sognerådet møde på sit
 lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes.

1 Betaling modtoges for pakmester R. P. Pederen 5 kr. 49 øre.

2
Fra lærer Himmelstrup var sendt anmodning om
til samtlige skoler i kommunen at anskaffe i alt 57 ek-
semplarer af Laursens og Beks sangbog, hvilket bevil-
ligedes.

3
Efter at sognerådet havde tilskrevet amtet an-
gående fortsat sygehjælp til enke Anna Kålby og der
fra havde modtaget besked om at sognerådet i
dette tilfælde ikke havde nogen pligt til at beta-
le vedtoges det at nægte at yde fortsat hjælp.

4
Fra Mariager arbejdsanstalt forelå erklæring om at
Hans Chr. Rasmussen nok kunde anbringes for plads-
skyld men man mente der at han var sindssyg og
ikke egnedes sig til ophold på arbejdsdelingen.
Da han selv har skaffet sig føden fra 31/5 1923 da han
løb fra anstalten mente sognerådet nok han kunde
anbringes der og det vedtoges at skaffe lægeerklæring
om hans tilstand nu.

5
Fra Fruering-Vitved sogneråd var meddelt at
der var tilsået Poul Poulsen tøj for 100 kr.

6
Fra Århus stiftsamt var meddelt at det ikke
mente at Marie Kirstine Jensens formuefor-
hold tillod hende at betale for at uden for ægte-



skab avlede barn.
6 Fra foreningen af jydske landboforeninger var rettet 

henvendelse til de forskellige sogneråd om at ødelægge

 spurvene. Sognerådet her mente at man ikke her

 efter at have indsamlet dem i fjor behøvede at gøre 

noget ved sagen foreløbig.

7 Fra statsbanerne forelå forespørgsel om de måtte ned-

skære et mindre ellekrat ved overkørsel nr. 204.

Tilladelse hertil gaves.

8 Fra Horsens byrådsforsørgelsesudvalg var forespurgt 

om ugift Mary Christine Nielsen erkendtes forsørgelsesbe-

rettiget her i kommunen. Hun var en datter af Maren Chris-

tensen og født i Krankbølle. Hun anerkendtes for-

sørgelsesberettiget her. 

9 Fra pastor Sønder var til skatterådet indsendt klage

over hans ansættelse af indtægt til statskat som

var tilsendt sognerådet til erklæring. Da selvangi-

velserne var indsendt kunde sognerådet ikke give op-

lysning angående klagen.
10 Fra Mundelstrup og omegns mergelselskab var sendt 

en obligation til underskrift og tilbagesendelse.
11 Fra landarbejdernes forening var forespurgt 

om de måtte komme med forslag til medlemmer 

af forligs kommissionen. Dette indrømmedes.

12 Til jordboniteringsmand i stedet for Niels 

Rasmussen Krankbølle valgtes gårdejer Karl 

Thomsen Krankbølle.

Til tællings kommissær valgtes Martinus Jensen

Hjortshøj 

, Rasmus Rasmussen 

Egå

, Jens

Rasmussen, Skjæring og Aksel Simonsen, Hesselballe.Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Emil Madsen Jens Jensen

R. Helbo Sørensen Søren Rasmussen Kr. Kristiansen

A. Berthelsen L. Schmidt Chr. Pedersen



skab avlede barn.

6Fra foreningen af jydske landboforeninger var rettet
henvendelse til de forskellige sogneråd om at ødelægge
 spurvene. Sognerådet her mente at man ikke her
 efter at have indsamlet dem i fjor behøvede at gøre
noget ved sagen foreløbig.

7
Fra statsbanerne forelå forespørgsel om de måtte ned-
skære et mindre ellekrat ved overkørsel nr. 204.
Tilladelse hertil gaves.

8
Fra Horsens byrådsforsørgelsesudvalg var forespurgt
om ugift Mary Christine Nielsen erkendtes forsørgelsesbe-
rettiget her i kommunen. Hun var en datter af Maren Chris-
tensen og født i Krankbølle. Hun anerkendtes for-
sørgelsesberettiget her.

9 Fra pastor Sønder var til skatterådet indsendt klage
over hans ansættelse af indtægt til statskat som
var tilsendt sognerådet til erklæring. Da selvangi-
velserne var indsendt kunde sognerådet ikke give op-
lysning angående klagen.

10 Fra Mundelstrup og omegns mergelselskab var sendt
en obligation til underskrift og tilbagesendelse.

11 Fra landarbejdernes forening var forespurgt
om de måtte komme med forslag til medlemmer
af forligs kommissionen. Dette indrømmedes.

12
Til jordboniteringsmand i stedet for Niels
Rasmussen Krankbølle valgtes gårdejer Karl
Thomsen Krankbølle.
Til tællings kommissær valgtes Martinus Jensen

Hjortshøj
, Rasmus Rasmussen

Egå
, Jens

Rasmussen, Skjæring og Aksel Simonsen, Hesselballe.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
Emil Madsen

Jens Jensen
R. Helbo Sørensen

Søren Rasmussen
Kr. Kristiansen

A. Berthelsen
L. Schmidt

Chr. Pedersen



Torsdag D. 11 juni 1925 holdt sognerådet møde på sit

 lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. 

Følgende sager behandledes.

1 Erhvervsskat ansattes for de der boede andet steds 

men havde erhverv her i kommunen.

2 Da gårdejer Sofus Hastrup, Kankbølle har betalt sin 

skat med anvisning på andelsbanken, som da den blev 

modtaget af formanden var ugyldig vedtoges det at 

forespørge amtet hvordan man i dette tilfælde skulde 

forholde sig. 

3 Fra landarbejderforeningen foresloges som forlige kom-

missionsmedlemmer husmand Søren Søgård Skjæring 

og som suppleant Johannes Nielssen Hjortshøj.

4 Et barn født D. 26 Maj af husmand Niels Tygesens 

plejedatter søges indført i Hinnerup sogns kirkebog.

5 Fra Randers amt forelå tilladelse til at Hans 

Chr. Rasmussen foreløbig anbringes på Mariager ar-

bejdsanstalt.

6 Fra gymnastikinspektørens assistent var sendt 

meddelelse om at forskellige gymnastikapparater skul-

de anskaffes til Hjortshøj, Skjæring og Brandstrup skoler som 

at forsamlingshusene hvori gymnastikken holdtes skulde 

holdes lidt mere rene. Det vedtoges at anskaffe de 

anførte gymnastikapparater.

7 Til maskintilsynsmand for kommende 4 år valgtes 

smed Mortensen Skjæring og til suppleant valgtes 

arbejdsmand Søren Kjær.

8Fra Randers amt var meddelt at de der her i 

kommunen handler med stærke drikke var ansat 

til at svare i afgift Købmand Schjeldahl Hjortshøj 

60 kr., Fischer, Hjortshøj 30 kr., Nielsen Skjæring 60 kr., 

S. Nielsen Hesselballe 30 kr. Hjortshøj brugsforening 60 kr.

9 Fra Randers amt forelå tilladelse til at optage et 

nyt lån på 20.000 kr. i den midlertidige kommuna-

le lånekasse til afløsning af det ældre lån på 30.000 kr.

10 Fra sygeplejeforeningen var sendt anmodning om 

tilskud fra kommunekassen. Det vedtoges at yde 

500 kr. som sædvanlig.

11 Til medlem af fredningsnævnet for Randers amt valgtes 

sogneråd forstander Pedersen Egå. 



Torsdag D. 11 juni 1925 holdt sognerådet møde på sit
 lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte.
Følgende sager behandledes.

1
Erhvervsskat ansattes for de der boede andet steds
men havde erhverv her i kommunen.

2
Da gårdejer Sofus Hastrup, Kankbølle har betalt sin
skat med anvisning på andelsbanken, som da den blev
modtaget af formanden var ugyldig vedtoges det at
forespørge amtet hvordan man i dette tilfælde skulde
forholde sig.

3
Fra landarbejderforeningen foresloges som forlige kom-
missionsmedlemmer husmand Søren Søgård Skjæring
og som suppleant Johannes Nielssen Hjortshøj.4

Et barn født D. 26 Maj af husmand Niels Tygesens
plejedatter søges indført i Hinnerup sogns kirkebog.

5
Fra Randers amt forelå tilladelse til at Hans
Chr. Rasmussen foreløbig anbringes på Mariager ar-
bejdsanstalt.

6
Fra gymnastikinspektørens assistent var sendt
meddelelse om at forskellige gymnastikapparater skul-
de anskaffes til Hjortshøj, Skjæring og Brandstrup skoler som
at forsamlingshusene hvori gymnastikken holdtes skulde
holdes lidt mere rene. Det vedtoges at anskaffe de
anførte gymnastikapparater.

7
Til maskintilsynsmand for kommende 4 år valgtes
smed Mortensen Skjæring og til suppleant valgtes
arbejdsmand Søren Kjær.

8
Fra Randers amt var meddelt at de der her i
kommunen handler med stærke drikke var ansat
til at svare i afgift Købmand Schjeldahl Hjortshøj
60 kr., Fischer, Hjortshøj 30 kr., Nielsen Skjæring 60 kr.,
S. Nielsen Hesselballe 30 kr. Hjortshøj brugsforening 60 kr.

9
Fra Randers amt forelå tilladelse til at optage et
nyt lån på 20.000 kr. i den midlertidige kommuna-
le lånekasse til afløsning af det ældre lån på 30.000 kr.

10
Fra sygeplejeforeningen var sendt anmodning om
tilskud fra kommunekassen. Det vedtoges at yde
500 kr. som sædvanlig.

11
Til medlem af fredningsnævnet for Randers amt valgtes
sogneråd forstander Pedersen Egå.



12 Fra enke Mette Marie Rasmussen, Egå var sendt andragende 

om aldersrente. Der tilstodes hende 24 kr. 50 + dyrtidstillæg.

13 Fra Karen Poulsen Egå var sendt andragende om alders-

rente. Hun var for ung mens sognerådet vedtog at søge 

ministeriet om tilladelse til at yde hende den søgte rente

 og ligeledes at søge for Kirsten Skovsbo Skjæring som ligeledes var for ung.

14 Ligeledes fra Julius Henriksen, Hjortshøj forelå andragende

 om aldersrente. Han tilstodes 25 kr. månelig + dyrtidstillæg.

15 Det vedtoges at lade fattiggårdsudvalget samt be-

styreren forhandle med elektricitetsselskabet om ind-

læg af elektricitet i fattiggården. 

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

Jens Jensen R. Helbo Sørensen Emil Madsen

Onsdag D. 8. juli 1925 holdt sognerådet møde på fattig-

gården, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer 

var mødte. 

1 Det meddeltes at Randers amt sognerådsforening 

holder udflugt til Mariager Onsdag D. 22. Juli.

2 Fra invalideforsikringsretten var forlangtes oplysning 

om husmand Niels Klassens hustru. Det vedtoges at svare 

hendes arbejdsevne og helbredstilstand var meget dårlige.

3 Til at foretage tælling af Kreaturer og areal i de 

forskellige byer valgtes: P. Hjortshøj: Aksel Jørgensen og 

gartner Carl Sørensen, Georgsminde. Krankbølle: Laurs 

Sørensen, Hesselballe: Ferdinand Horup, Brandstrup: 

Toft Homeberg, Egå: Anders Sørensen, Niels Frandsen 

og Svend Grosen, Lystrup: Lars Kristjansen. Skæring: 

Edv. Thomsen, Krause Østergård: Jens Jensen.

4 Fra politimesteren i Randers var meddelt at 

han havde udlagt 242 kr. som alimentationsbidrag for 

Ejnar Villiam Sørensen som forlangtes refunderet. 

Ligeledes var det fra vedkommende Ejnar Villiam 

Sørensen en skrivelse, om at han var villig til at 

betale månedsvis afdrag. Det vedtoges at tage mod 

dette tilbud og forlange 50 kr. månedlig i de 

første 5 måneder og senere ca. 15 pr. måned.  



12
Fra enke Mette Marie Rasmussen, Egå var sendt andragende
om aldersrente. Der tilstodes hende 24 kr. 50 + dyrtidstillæg.

13
Fra Karen Poulsen Egå var sendt andragende om alders-
rente. Hun var for ung mens sognerådet vedtog at søge
ministeriet om tilladelse til at yde hende den søgte rente
 og ligeledes at søge for Kirsten Skovsbo Skjæring som ligeledes var for ung.

14
Ligeledes fra Julius Henriksen, Hjortshøj forelå andragende
 om aldersrente. Han tilstodes 25 kr. månelig + dyrtidstillæg.

15
Det vedtoges at lade fattiggårdsudvalget samt be-
styreren forhandle med elektricitetsselskabet om ind-
læg af elektricitet i fattiggården.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

Jens Jensen
R. Helbo Sørensen

Emil Madsen

Onsdag D. 8. juli 1925 holdt sognerådet møde på fattig-
gården, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer
var mødte.

1
Det meddeltes at Randers amt sognerådsforening
holder udflugt til Mariager Onsdag D. 22. Juli.

2
Fra invalideforsikringsretten var forlangtes oplysning
om husmand Niels Klassens hustru. Det vedtoges at svare
hendes arbejdsevne og helbredstilstand var meget dårlige.

3
Til at foretage tælling af Kreaturer og areal i de
forskellige byer valgtes: P. Hjortshøj: Aksel Jørgensen og
gartner Carl Sørensen, Georgsminde. Krankbølle: Laurs
Sørensen, Hesselballe: Ferdinand Horup, Brandstrup:
Toft Homeberg, Egå: Anders Sørensen, Niels Frandsen
og Svend Grosen, Lystrup: Lars Kristjansen. Skæring:
Edv. Thomsen, Krause Østergård: Jens Jensen.

4
Fra politimesteren i Randers var meddelt at
han havde udlagt 242 kr. som alimentationsbidrag for
Ejnar Villiam Sørensen som forlangtes refunderet.
Ligeledes var det fra vedkommende Ejnar Villiam
Sørensen en skrivelse, om at han var villig til at
betale månedsvis afdrag. Det vedtoges at tage mod
dette tilbud og forlange 50 kr. månedlig i de
første 5 måneder og senere ca. 15 pr. måned.



5 Fra Randers amt var tilsendt en sag an-

gående Aksel Kristensen; idet der mentes, at 

da han blev udskrevet fra Filadelfia som hel-

bredet burde Hjortshøj Egå endnu betragtes som 

opholdskommune. Sognerådet kunde ikke 

indgå herpå; idet han vel må betragtes som 

uhelbredelig og sognerådet efter forhandling 

med kolonien opsagde sin kaution. 

6Til revisorer for kommende år valgtes gdr. V. P. 

Villadsen, Egå og proprietær Helms Kirstineberg.

7 Fra Øster Nykirke sogneråd var sendt anmodning om 

at foranstalte en fødsel noteret i Egå sogns kirkebog, da 

moderen Karen Petra Laursen var født i Egå og 10 måneder 

før barnets fødsel opholdt sig i Argentina. Det ved-

toges at forlange yderligere oplysninger om, hvor hun 

har opholdt sig efter 18 års alderen.

Det vedtoges at foretage udpantning hos N. Chr. Nielsen for 47 kr. 18 øre.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Emil Madsen Jens Jensen

Kr. Kristiansen Søren Rasmussen Chr. Pedersen

I. Schmidt R. Helbo Sørensen A. Berthelsen

Onsdag D. 19. august 1925 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mød-

te. Følgende sager behandledes. 

1 Fra Århus amtstue var sendt en liste over de der har, 

har fået fået driftslån og ingen afdrag og rente har betalt.

2 Johan Sundorf Jensen tilstodes 2 kr. 25 øre daglig for at pleje 

Anders Boje og hustru fra 13 Juli d. a. at regne. 

3F. Fra Mørke sogneråd var forlangt et barn ind-

skrevet i Hjortshøj sogns kirkebog, da forældrene mod-

tog fattighjælp. Det vedtoges at forespørge hvilken tid 

før fødselen fattighjælp blev ydet.

4Fra arbejdsmand Anders Jensen Andersen Sølystgade 

46 var sendt andragende om at eftergive Marie Jensen 

den sum der er betalt i pleje for hendes barn i Bjerreskov. 

Det vedtoges at eftergive summen forsåvidt at de gif- 

tede sig og tog barnet til sig.

5Fra mejerist Ejnar Sørensen, Tånum mejeri var sendt 

skrivelse hvori han indvilligede i at betale sit ali-

mentationsbidrag i månedlige afdrag, hvilket 

sognerådet indgik på.



5
Fra Randers amt var tilsendt en sag an-
gående Aksel Kristensen; idet der mentes, at
da han blev udskrevet fra Filadelfia som hel-
bredet burde Hjortshøj Egå endnu betragtes som
opholdskommune. Sognerådet kunde ikke
indgå herpå; idet han vel må betragtes som
uhelbredelig og sognerådet efter forhandling
med kolonien opsagde sin kaution.

6
Til revisorer for kommende år valgtes gdr. V. P.
Villadsen, Egå og proprietær Helms Kirstineberg.

7
Fra Øster Nykirke sogneråd var sendt anmodning om
at foranstalte en fødsel noteret i Egå sogns kirkebog, da
moderen Karen Petra Laursen var født i Egå og 10 måneder
før barnets fødsel opholdt sig i Argentina. Det ved-
toges at forlange yderligere oplysninger om, hvor hun
har opholdt sig efter 18 års alderen.
Det vedtoges at foretage udpantning hos N. Chr. Nielsen for 47 kr. 18 øre.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

Emil Madsen
Jens Jensen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

Chr. Pedersen
I. Schmidt

R. Helbo Sørensen
A. Berthelsen

Onsdag D. 19. august 1925 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mød-
te. Følgende sager behandledes.

1
Fra Århus amtstue var sendt en liste over de der har,
har fået fået driftslån og ingen afdrag og rente har betalt.

2
Johan Sundorf Jensen tilstodes 2 kr. 25 øre daglig for at pleje
Anders Boje og hustru fra 13 Juli d. a. at regne.

3
F. Fra Mørke sogneråd var forlangt et barn ind-
skrevet i Hjortshøj sogns kirkebog, da forældrene mod-
tog fattighjælp. Det vedtoges at forespørge hvilken tid
før fødselen fattighjælp blev ydet.

4
Fra arbejdsmand Anders Jensen Andersen Sølystgade
46 var sendt andragende om at eftergive Marie Jensen
den sum der er betalt i pleje for hendes barn i Bjerreskov.
Det vedtoges at eftergive summen forsåvidt at de gif-
tede sig og tog barnet til sig.

5
Fra mejerist Ejnar Sørensen, Tånum mejeri var sendt
skrivelse hvori han indvilligede i at betale sit ali-
mentationsbidrag i månedlige afdrag, hvilket
sognerådet indgik på.



6 Fra Udbyneder Kastbjerg sogneråd forelå anerkendel

se af Alfred Thomsen, Egå.

7 Da arbejdsmand Kristen Jensen, der er forøgelsesbe-

rettiget i Selde. Åsted kommune har modtaget fattig-

hjælp før han flyttede hertil og stadig modtager fattighjælp

 vedtoges det at forlange fuld refusion for det ydede.

8 Fra Århus aldersrenteudvalg var sendt en begæring fra 

Karl Rasmussen om aldersrente. Da det viser sig at der 

på skemaet er opgivet et forkert tal vedtoges det at gøre 

opmærksom herfra.

9Fra Vejle politikontor var sendt afhøring over Carl 

Frederik Vilhelm Hartman som var født i Skjæring 4/2 1885. 

Han erkendes forøgelsesberettiget her i kommunen.

10 Fra folkeregisteret i Århus var forlangt oplysning om pigen Alma 

Kirstine Nielsen der skulde have opholdt i Hesselballe.

11 Fra Århus politikontor var meddelt, at det havde betalt 

78 kr. for Peter Brus Sørensen. Det vedtoges at forlange af-

soning.

12 Fra Randers amt var tilbagesendt et par aldersrente-

skemaer fra 61 årige kvinder med besked at hvis læge-

erklæring kunde vedlægges kunde aldersrente nok tilståes.

13 Fra Laurits Rasmussen Brandstrup var modtagen skri-

velse om hans moder begravelseshjælp. Da hans moder 

havde modtaget mere aldersrente end man mente 

at hun havde ret, til turde sognerådet ikke udbe-

tale begravelseshjælp.

14 For oprettelse og førelse af folkeregisteret fra opret-

telsen til 1. April 1925 vedtoges det at yde 25 øre pr. 

beboer i kommunen.

15 Derefter foretoges skat af tilflyttede.
16

Fra Peder Madsen og hustru var sendt andragende 
om aldersrente. Han tilstodes 31 kr. 25 + dyrtidstillæg.

17 Oplysning søges om Elly Mariane Laursens opholdssted 

10 måneders dagen for hendes barns fødsel.

18 Vejen mellem Egå og Hjortshøj er ufarbar fra 24/8-3/9 hvil-
ket bekendtgøres i aviserne.Mødet hævet.

Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Emil Madsen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen



6
Fra Udbyneder Kastbjerg sogneråd forelå anerkendel
se af Alfred Thomsen, Egå.

7
Da arbejdsmand Kristen Jensen, der er forøgelsesbe-
rettiget i Selde. Åsted kommune har modtaget fattig-
hjælp før han flyttede hertil og stadig modtager fattighjælp
 vedtoges det at forlange fuld refusion for det ydede.

8
Fra Århus aldersrenteudvalg var sendt en begæring fra
Karl Rasmussen om aldersrente. Da det viser sig at der
på skemaet er opgivet et forkert tal vedtoges det at gøre
opmærksom herfra.

9Fra Vejle politikontor var sendt afhøring over Carl
Frederik Vilhelm Hartman som var født i Skjæring 4/2 1885.
Han erkendes forøgelsesberettiget her i kommunen.

10
Fra folkeregisteret i Århus var forlangt oplysning om pigen Alma
Kirstine Nielsen der skulde have opholdt i Hesselballe.

11
Fra Århus politikontor var meddelt, at det havde betalt
78 kr. for Peter Brus Sørensen. Det vedtoges at forlange af-
soning.

12
Fra Randers amt var tilbagesendt et par aldersrente-
skemaer fra 61 årige kvinder med besked at hvis læge-
erklæring kunde vedlægges kunde aldersrente nok tilståes.

13
Fra Laurits Rasmussen Brandstrup var modtagen skri-
velse om hans moder begravelseshjælp. Da hans moder
havde modtaget mere aldersrente end man mente
at hun havde ret, til turde sognerådet ikke udbe-
tale begravelseshjælp.

14For oprettelse og førelse af folkeregisteret fra opret-
telsen til 1. April 1925 vedtoges det at yde 25 øre pr.
beboer i kommunen.

15 Derefter foretoges skat af tilflyttede.

16
Fra Peder Madsen og hustru var sendt andragende
om aldersrente. Han tilstodes 31 kr. 25 + dyrtidstillæg.

17 Oplysning søges om Elly Mariane Laursens opholdssted
10 måneders dagen for hendes barns fødsel.

18 Vejen mellem Egå og Hjortshøj er ufarbar fra 24/8-3/9 hvil-
ket bekendtgøres i aviserne.Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Emil Madsen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen



Onsdag D. 26. August holdt sognerådet møde på sit

 lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Fra skatterådet var meddelt at Rasmus Sørensen, Hjorts-

høj efter sin datter havde arvet godt 15.000 kr. toges til efterretning.

2 Fra Mørke sogneråd var svaret lidt undvigende 

på herværende sogneråds forespørgsel om til hvilken 

tid Anders Peter Nielsen have modtaget fattighjælp 

hvorfor det vedtoges at forespørge amtet om der 

var grund til at indføre barnets fødsel i kirkebo-

gen her.

3 En friplads på Egå efterskole tilstodes 

smed Mortensen Skjæring.

4Fra amtet var sendt en del aldersrente-

skemaer til revision hvorpå der svaredes.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Søren Rasmussen Kr. Kristiansen R. Helbo Sørensen

Jens Jensen Emil Madsen

Onsdag D. 3. Sept. holdt sognerådet møde på kommunens 

fattiggården. Følgende sager behandledes. 

1 Det vedtoges at give skolestien til Lystrup grus i efteråret.
2 Fra Smidstrup sogneråd var forespurgt om sognerådet 

anerkendte Frederik Andersens forladte hustru forsørgelses-

berettiget her i kommunen. Da der mentes at de ikke havde 

været gift i Amerika som de angaves vedtoges det at for-

lange vielsesattest.

3 Fra Århus aldersrenteudvalg var tilbagesendt an-

dragende fra Karl Rasmussen Skjæring der nu an-

gives sin formue at være 12.500 kr. hvortil sogne-

rådet ikke have noget at bemærke.

4 Det vedtoges at yde 25 kr. til nationalforeningen.
5 Fra Grenå politikontor var forespurgt om Bernhardt 

Adamsen var forsørgelsesberettiget her i Kommunen, 

da vedkommende er født i Hesselballe 17/1 1913 vedtoges 

det anerkende ham forsørgelsesberettiget her. 

6 Fra Jakob Møller, Lystrup var sendt andragende om 

aldersrente. Det vedtoges at forlange dåbsattest.  



Onsdag D. 26. August holdt sognerådet møde på sit
 lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 Fra skatterådet var meddelt at Rasmus Sørensen, Hjorts-
høj efter sin datter havde arvet godt 15.000 kr. toges til efterretning.

2
Fra Mørke sogneråd var svaret lidt undvigende
på herværende sogneråds forespørgsel om til hvilken
tid Anders Peter Nielsen have modtaget fattighjælp
hvorfor det vedtoges at forespørge amtet om der
var grund til at indføre barnets fødsel i kirkebo-
gen her.

3 En friplads på Egå efterskole tilstodes
smed Mortensen Skjæring.

4
Fra amtet var sendt en del aldersrente-
skemaer til revision hvorpå der svaredes.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Søren Rasmussen

Kr. Kristiansen
R. Helbo Sørensen

Jens Jensen
Emil Madsen

Onsdag D. 3. Sept. holdt sognerådet møde på kommunens
fattiggården. Følgende sager behandledes.

1
Det vedtoges at give skolestien til Lystrup grus i efteråret.

2 Fra Smidstrup sogneråd var forespurgt om sognerådet
anerkendte Frederik Andersens forladte hustru forsørgelses-
berettiget her i kommunen. Da der mentes at de ikke havde
været gift i Amerika som de angaves vedtoges det at for-
lange vielsesattest.

3
Fra Århus aldersrenteudvalg var tilbagesendt an-
dragende fra Karl Rasmussen Skjæring der nu an-
gives sin formue at være 12.500 kr. hvortil sogne-
rådet ikke have noget at bemærke.

4 Det vedtoges at yde 25 kr. til nationalforeningen.

5
Fra Grenå politikontor var forespurgt om Bernhardt
Adamsen var forsørgelsesberettiget her i Kommunen,
da vedkommende er født i Hesselballe 17/1 1913 vedtoges
det anerkende ham forsørgelsesberettiget her.

6
Fra Jakob Møller, Lystrup var sendt andragende om
aldersrente. Det vedtoges at forlange dåbsattest.



7 Fra brandfogeden i Brandstrup var sendt anmodning 

om at få branddammen ryddet. Det overlodes Jens Jensen 

og Søen Rasmussen til at akkordere om rydningen.

8Fra mejerist Knud Lading var sendt en klage over sin 

kommuneskat. Det vedtoges at nedsætte skattebeløbet fra 24 kr. 

til 18 kr.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Chr. Pedersen I. Schmidt

A. Berthelsen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen

Torsdag D. 10. September 1925 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte. 

Følgende sager behandledes. 

1 Hans Chr. Sørensen tilstodes et tillæg af 25 % til hans alders-

rente.

2Forsømmelseslisterne førtes til protokol.
3 Fra Randers amt var meddelt at Hjortshøj Egå sogne-

råd var pligtig at lade Anders P. Nielsens barn fra Mørke 

indføre i Hjortshøj sogns sogneråd.

4 Fra Bjerreskov sogneråd var meddelt at såfremt ingen 

anden overenskomst forelå vilde barnet Gerda Nielsen bli-

ve hjemsent D. 30. Sept. Det vedtoges at meddele moderen 

dette. 

5 Fra boelsmand Hans Brun var søgt om en friplads på 

Egå efterskole til sin søn Henry. Det vedtoges at tilstå ham 

fripladsen.

6 Det vedtoges at sætte en mur langs vejen ved Brandstrup 

branddam, samt lade den rydde som bestemmelsen var.

7 Fra Johan Jensen var sendt afdragende om tillæg til pleje 

lønnen for Anders Bøje. Det vedtoges at give ham 3 kr. pr. 

dag.

8Meddelelse var sendt fra invalideforsikringsfonden om 

at Rasmine D. Rasmussen datter af arbejdsmand A. Th. Ras-

mussen, Hesselballe har indsendt begæring om invalide-

rente.

9Fra Selde-Åsted sogneråd forelå skrivelse om at 

man ikke der anså betingelserne for at være til-

stede for hjemsendelse eller fuld refusion for arbejds-

mand Kristen Jensen. 



7
Fra brandfogeden i Brandstrup var sendt anmodning
om at få branddammen ryddet. Det overlodes Jens Jensen
og Søen Rasmussen til at akkordere om rydningen.
8
Fra mejerist Knud Lading var sendt en klage over sin
kommuneskat. Det vedtoges at nedsætte skattebeløbet fra 24 kr.
til 18 kr.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
Chr. Pedersen

I. Schmidt
A. Berthelsen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen

Emil Madsen

Torsdag D. 10. September 1925 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården. Alle medlemmer var mødte.
Følgende sager behandledes.

1
Hans Chr. Sørensen tilstodes et tillæg af 25 % til hans alders-
rente.

2 Forsømmelseslisterne førtes til protokol.
3

Fra Randers amt var meddelt at Hjortshøj Egå sogne-
råd var pligtig at lade Anders P. Nielsens barn fra Mørke
indføre i Hjortshøj sogns sogneråd.

4
Fra Bjerreskov sogneråd var meddelt at såfremt ingen
anden overenskomst forelå vilde barnet Gerda Nielsen bli-
ve hjemsent D. 30. Sept. Det vedtoges at meddele moderen
dette.

5
Fra boelsmand Hans Brun var søgt om en friplads på
Egå efterskole til sin søn Henry. Det vedtoges at tilstå ham
fripladsen.

6
Det vedtoges at sætte en mur langs vejen ved Brandstrup
branddam, samt lade den rydde som bestemmelsen var.

7
Fra Johan Jensen var sendt afdragende om tillæg til pleje
lønnen for Anders Bøje. Det vedtoges at give ham 3 kr. pr.
dag.

8 Meddelelse var sendt fra invalideforsikringsfonden om
at Rasmine D. Rasmussen datter af arbejdsmand A. Th. Ras-
mussen, Hesselballe har indsendt begæring om invalide-
rente.

9
Fra Selde-Åsted sogneråd forelå skrivelse om at
man ikke der anså betingelserne for at være til-
stede for hjemsendelse eller fuld refusion for arbejds-
mand Kristen Jensen.



Fra Hjortshøj brusforening var sendt ansøgning om 

at opstille en benzintank på hjørnet at stati-

onens have. Sognerådet kunde ikke indgå på 

at den anbragtes på det sted, hvor der anvist på 

tegningen, hvorimod sognerådet ikke havde noget 

imod at den anbragtes på den modsatte side af 

vejen.

Mødet hæve

Villads J. Villadsen Chr. Pedersen I. Schmidt

A. Berthelsen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen

Onsdag D. 14. Oktober 1925 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1Fra arbejdsmand Jakob Møller var sendt andragende om 

aldersrente. Der tilstodes ham 
2/3 af

25 kr. 25 øre + dyrtidstillæg. Det 

må oplyses, hvor han er forøgelses berettiget.

2 Ligeledes fra Kerstine Jensen. Da det ikke var tilstrækkeligt 

udfyldt, tilbagesendes andragendet. 

3 Der forelå cirkulære om folketælling D. 5 November og til tællings-

kommisærer: P. Hjortshøj: gdr. Peter Jensen og proprietær Helms. 

I Kankbølle valgtes gdr. Søren Horup, Hesselballe, gdr. Andreas 

Jensen, Brandstrup: gdr. Søren Herman Ris. Egå: Oluf 

Pedersen og Rasmus P. Rasmussen og Marius Rasmussen for 

udflytterne. For Lystrup: gdr. Hans Peter Petersen. For 

Skjæring valgtes: gdr. Johannes Grosen og gartner Niels Peter 

Jensen samt Anders Vindberg.

4 Fra jydsk telefon-aktieselskab var sendt andragende om 
stedlægge til telefonkabler i Skjæring by efter en tilsendt 
plan. Sognerådet havde intet herimod at indvende.
5 Repræsentanter for landarbejderforeningen var mødt 

for at tale om at skaffe arbejde. Det vedtoges at lade ar-

bejdsmændene begynde med stenslåning med det samme og så

 rationere arbejdet så en arbejder uden børn tjente 25 kr. og 

for hvert barn 2 kr. mere om ugen, og regne efter de gam-

le priser til i November. 

6 Fra Århus amtssygehus var sendt regning lydende på 

1782 kr. for patienter fra Egå efterskole der var ind-

lagt for skarlagensfeber. Det vedtoges at sende regning-

en til amtet for at forhøre om kommunen skulde betale. 



Fra Hjortshøj brusforening var sendt ansøgning om
at opstille en benzintank på hjørnet at stati-
onens have. Sognerådet kunde ikke indgå på
at den anbragtes på det sted, hvor der anvist på
tegningen, hvorimod sognerådet ikke havde noget
imod at den anbragtes på den modsatte side af
vejen.

Mødet hæve
Villads J. Villadsen

Chr. Pedersen
I. Schmidt

A. Berthelsen
Kr. Kristiansen

Søren Rasmussen
R. Helbo Sørensen

Jens Jensen
Emil Madsen

Onsdag D. 14. Oktober 1925 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 Fra arbejdsmand Jakob Møller var sendt andragende om
aldersrente. Der tilstodes ham

2/3 af
25 kr. 25 øre + dyrtidstillæg. Det

må oplyses, hvor han er forøgelses berettiget.2

Ligeledes fra Kerstine Jensen. Da det ikke var tilstrækkeligt
udfyldt, tilbagesendes andragendet.3

Der forelå cirkulære om folketælling D. 5 November og til tællings-
kommisærer: P. Hjortshøj: gdr. Peter Jensen og proprietær Helms.
I Kankbølle valgtes gdr. Søren Horup, Hesselballe, gdr. Andreas
Jensen, Brandstrup: gdr. Søren Herman Ris. Egå: Oluf
Pedersen og Rasmus P. Rasmussen og Marius Rasmussen for
udflytterne. For Lystrup: gdr. Hans Peter Petersen. For
Skjæring valgtes: gdr. Johannes Grosen og gartner Niels Peter
Jensen samt Anders Vindberg.

4 Fra jydsk telefon-aktieselskab var sendt andragende om
stedlægge til telefonkabler i Skjæring by efter en tilsendt
plan. Sognerådet havde intet herimod at indvende.5
Repræsentanter for landarbejderforeningen var mødt
for at tale om at skaffe arbejde. Det vedtoges at lade ar-
bejdsmændene begynde med stenslåning med det samme og så
 rationere arbejdet så en arbejder uden børn tjente 25 kr. og
for hvert barn 2 kr. mere om ugen, og regne efter de gam-
le priser til i November.

6 Fra Århus amtssygehus var sendt regning lydende på
1782 kr. for patienter fra Egå efterskole der var ind-
lagt for skarlagensfeber. Det vedtoges at sende regning-
en til amtet for at forhøre om kommunen skulde betale.



7 Da flere gifte skatteydere her i kommunen nægter at betale 

kommuneskat vedtoges det at forespørge amtet om sognerådet 

havde ret til at forlange skatten betalt hos vedkommende 

arbejdsgiver. 

8 Da mejerist Ejner Sørensen Tånum mejeri ikke efter 

løfte have betalt alimentationsbidrag vedtoges det at for-

lange beløbet afsonet. 

9Fra Hasle med fl. h. politistation var sendt en forsørgel-

sesafhøring over tjenestekarl Karl Sørensen af Søften. Da 

han kun er 22 år og født her i kommunen vedtoges det at 

erkende ham forsørgelsesberettiget her. 

10 Det vedtoges at lade skatteopkræveren tage skatten først-

kommende mandag hos tjenestefolkene over hele kommunen.

11 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt hvor-

ledes Anna Margrete Kålbys helbredstilstand og arbejds-

førlighed var. Det vedtoges at svare at ingen af dele-

ne var gode. 

12. Fra Laurs Jor Hads herreds politi var sendt opkrævning 

på alimentationsbidrag for Laurs Jørgen Jørgensen, Skjæring. 

Det vedtoges denne gang at betale uden at forlange 

afsoning.

13Fra fru Maren Knudsen var sendt andragende 

om tilskud til afholdelse fa sykursus. Det vedtoges at yde 

et tilskud til de deltagende i sykursus som sognerådet 

efter indsendt andragende fandt trængende dertil.

14 Det vedtoges at yde 10 kr. til fængselshjælpen.
15 Det vedtoges at yde 10 kr. til hjemmet for vandføre.
16 Fra lærerinde Fogh Kristensen var sendt andragne 

om et tilskud af 25 kr. til en børnebogsamling. Dette bevilligedes.

17 Det vedtoges foreløbig at prøve at leje lastbiler til 

at befordre sprøjter til eventuelle brandsteder.

18 Til brandsynsvidne i stedet for boelsm. Rasmus Laursen 

valgtes for Krankbølle brandfogeddistrikt arbejdsm. Hans 

Pallesen.

19

Det vedtoges at afholde vejsyn først (5) i November og lici-

tation D. 11. november efter bekendtgørelse i bladene.

Fra ministeriet forelå afslag på sognerådet andragende om at yde 

aldersrente til Karen Nielsen Egå og Kirsten Skovbo, Skjæring.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen



7
Da flere gifte skatteydere her i kommunen nægter at betale
kommuneskat vedtoges det at forespørge amtet om sognerådet
havde ret til at forlange skatten betalt hos vedkommende
arbejdsgiver.

8
Da mejerist Ejner Sørensen Tånum mejeri ikke efter
løfte have betalt alimentationsbidrag vedtoges det at for-
lange beløbet afsonet.

9
Fra Hasle med fl. h. politistation var sendt en forsørgel-
sesafhøring over tjenestekarl Karl Sørensen af Søften. Da
han kun er 22 år og født her i kommunen vedtoges det at
erkende ham forsørgelsesberettiget her.

10
Det vedtoges at lade skatteopkræveren tage skatten først-
kommende mandag hos tjenestefolkene over hele kommunen.

11
Fra invalideforsikringsretten var forespurgt hvor-
ledes Anna Margrete Kålbys helbredstilstand og arbejds-
førlighed var. Det vedtoges at svare at ingen af dele-
ne var gode.

12.
Fra Laurs Jor Hads herreds politi var sendt opkrævning
på alimentationsbidrag for Laurs Jørgen Jørgensen, Skjæring.
Det vedtoges denne gang at betale uden at forlange
afsoning.
13

Fra fru Maren Knudsen var sendt andragende
om tilskud til afholdelse fa sykursus. Det vedtoges at yde
et tilskud til de deltagende i sykursus som sognerådet
efter indsendt andragende fandt trængende dertil.

14 Det vedtoges at yde 10 kr. til fængselshjælpen.

15 Det vedtoges at yde 10 kr. til hjemmet for vandføre.

16
Fra lærerinde Fogh Kristensen var sendt andragne
om et tilskud af 25 kr. til en børnebogsamling. Dette bevilligedes.

17
Det vedtoges foreløbig at prøve at leje lastbiler til
at befordre sprøjter til eventuelle brandsteder.

18
Til brandsynsvidne i stedet for boelsm. Rasmus Laursen
valgtes for Krankbølle brandfogeddistrikt arbejdsm. Hans
Pallesen.
19
Det vedtoges at afholde vejsyn først (5) i November og lici-
tation D. 11. november efter bekendtgørelse i bladene.

Fra ministeriet forelå afslag på sognerådet andragende om at yde
aldersrente til Karen Nielsen Egå og Kirsten Skovbo, Skjæring.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen

Emil Madsen



Onsdag D. 11. November 1925 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Der forelå et andragende fra beboerne i Hjortshøj sogn om at 

det lavedes således at penge kunde hæves hos skatteopkræve-

ren i Hjortshøj sogn. Det vedtoges at svare at der allerede

have været praktiseret at skatteopkræveren udbetalte 

penge, når han havde dem.

2 Fra den midlertidige kommunale lånekasse forelå 

meddelelse om at kommunens lån på 30.000 kr. ikke kunde 

blive stående. Da Lanbosparekassen i Århus har givet 

tilsagn om at pengene kunde fås der vedtoges det til 

30. December at låne 20.000 kr. der som muligvis kunde 

afdrages i 10 år. Renten var foreløbig 6 %.

3 Efter vejudvalgets indstilling vedtoges det at lave ral fra heden 

så stor at alle sten over 1½” gik med som ral.

Det anbefales at vejen på svinget ved Kristjan Johansens 

mark udvidedes noget og ligeledes at vejen rettedes 

ved tømrer Jens Jensen mark på Højen-Lystrupvejen og det 

vedtoges såfremt det kunde udføres som nødhjælpsarbejde. 

Ligeledes vedtoget det såfremt det unde udføres som 

nødhjælpsarbejde at udvide vejen langs banelinen fra 

Hjortshøj st. til Egå Hjortshøjvejen, samt udføre en grund

fordring af vejen fra stationen til Århus Grenå lan-

devej under samme forudsætning. 

Ligeledes vilde sognerådet anbefale at bakken ved 

Karl Matsen ejendom sænkedes samt bakkerne ved Hjorts-

høj mølle og den mellem dette og Hjortshøj by liggende bakke 

sænkedes og vejen reguleredes. 

Ligeledes vedtog sognerådet at vejmandsar-

bejdet i Egå sogn deltes således at der ansættes 

en vejmand i Skæring by, og lønnen deltes med 400 kr. 

til hver. 

Til tyende forligsmægler valgtes gårdejer Kristjan Jonansen 

Egå gårdejer Karl Thomsen Kankbølle og Søren Søgård 

Skjæring og suppleanter valgtes gårdejer Peter Blåbjerg 

Egå Søren Juul Hjortshøj og Johannes Nielsen Hjortshøj. 

Valget gælder 4 år. 



Onsdag D. 11. November 1925 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 Der forelå et andragende fra beboerne i Hjortshøj sogn om at
det lavedes således at penge kunde hæves hos skatteopkræve-
ren i Hjortshøj sogn. Det vedtoges at svare at der allerede
have været praktiseret at skatteopkræveren udbetalte
penge, når han havde dem.

2 Fra den midlertidige kommunale lånekasse forelå
meddelelse om at kommunens lån på 30.000 kr. ikke kunde
blive stående. Da Lanbosparekassen i Århus har givet
tilsagn om at pengene kunde fås der vedtoges det til
30. December at låne 20.000 kr. der som muligvis kunde
afdrages i 10 år. Renten var foreløbig 6 %.

3
Efter vejudvalgets indstilling vedtoges det at lave ral fra heden
så stor at alle sten over 1½” gik med som ral.
Det anbefales at vejen på svinget ved Kristjan Johansens
mark udvidedes noget og ligeledes at vejen rettedes
ved tømrer Jens Jensen mark på Højen-Lystrupvejen og det
vedtoges såfremt det kunde udføres som nødhjælpsarbejde.
Ligeledes vedtoget det såfremt det unde udføres som
nødhjælpsarbejde at udvide vejen langs banelinen fra
Hjortshøj st. til Egå Hjortshøjvejen, samt udføre en grund
fordring af vejen fra stationen til Århus Grenå lan-
devej under samme forudsætning.
Ligeledes vilde sognerådet anbefale at bakken ved
Karl Matsen ejendom sænkedes samt bakkerne ved Hjorts-
høj mølle og den mellem dette og Hjortshøj by liggende bakke
sænkedes og vejen reguleredes.
Ligeledes vedtog sognerådet at vejmandsar-
bejdet i Egå sogn deltes således at der ansættes
en vejmand i Skæring by, og lønnen deltes med 400 kr.
til hver.
Til tyende forligsmægler valgtes gårdejer Kristjan Jonansen
Egå gårdejer Karl Thomsen Kankbølle og Søren Søgård
Skjæring og suppleanter valgtes gårdejer Peter Blåbjerg
Egå Søren Juul Hjortshøj og Johannes Nielsen Hjortshøj.
Valget gælder 4 år.



Fortegnelse over bud ved licitationen over stem og gus D. 11-11-25
Nr. Leverandørens navn Leveringssted Antal favne

grus
Antal favne
rå sten

Pris for 
favn

Samlet pris
1 P. Linå Hjortshøj - Kankbøllevej 9 40 kr. 40 kr.

2 - - 5 15 kr.
3 - Hjortshøj Skjødstrup

favn ral kørsel
8½ 30 kr.

4 -
Sortemose - Kankbølle

ral kørsel
3 30 kr.

5 Laurits Rasmussen Brandstrup - Sortemose rald
2 65 kr.

6 P. Linå Hesselballe - Korsvej 8½rå 35 kr.
7 Bertel Sørensen ved S. Sommer 4½ grus 22
8 P. LinåKorsvej til Sønderholm Korsvej til Sønderholm f sten

6½ favn
35

9 Bertel Sørensen 3½ favn g. 20
10 P. Linå

Brandstrup Hesselballe
Brandstrup Hesselballe 8 sten 35

11 Anders Poulsen Brandstrup - 4 grus 22
12 Brandstrup Skjødstrup 3½ f. sten 35
13 - - 2 grus 22
14 P. Linå Møllevejen



Fortegnelse over bud ved licitationen over stem og gus D. 11-11-25
Nr. Leverandørens navn Leveringssted Antal favne

grus
Antal favne
rå sten

Pris for
favn

Samlet pris

1
P. Linå Hjortshøj - Kankbøllevej

9 40 kr. 40 kr.2
- - 5

15 kr.
3

- Hjortshøj Skjødstrup

favn ral kørsel
8½ 30 kr.

4 - Sortemose - Kankbølle

ral kørsel
3 30 kr.

5 Laurits Rasmussen Brandstrup - Sortemose
rald
2 65 kr.

6 P. Linå Hesselballe - Korsvej 8½
rå

35 kr.

7

Bertel Sørensen ved S. Sommer 4½ grus 22

8 P. Linå
Korsvej til Sønderholm

Korsvej til Sønderholm
f

sten
6½ favn

35

9

Bertel Sørensen 3½ favn g. 20

10
P. Linå
Brandstrup Hesselballe

Brandstrup Hesselballe 8 sten 35

11 Anders Poulsen Brandstrup - 4 grus 22

12 Brandstrup Skjødstrup 3½ f. sten 35

13
- -

2 grus 22

14 P. Linå Møllevejen



2 favns rald fra vejen fra A. Hansen til S. SørensenJ. Jakobsen 30 kr.
2-- i Egå by P. Blåberg 30 kr.
2--på Egå Havvej P. Blåberg 28 kr.
4 favne skærver ved skæring Højen vej J. Jakobsen 22 kr.
2-grus -- --

30 kr.
Jakob Jakobsen og P. Linå tilbød at tromle vejen hvor 

der blev lagt udlæg for 40 kr. pr. dag.

4 Til snefoged: Brandstrup vagtes Laurits Rasmussen.
Brandstrup i stedet for Anders Poulsen, som havde fra-
bedt sig genvalg.

5 Jakob Møller har i 1922 modtaget 96 kr. hjælpekassehjælp 

og må anses forsørgelses berettiget. 

6 For Jens Karl Peterssen forelå opkrævning af under-

holdsbidrag af 96 kr.
7 Fra Smidstrup sogneråd var sendt vielsesattest 

for Frederik Andersen født i Egå og Laura Anna Ka-

tinka Hansen, hvorefter hun erkendtes forsørgelses-

berettiget her i kommunen.

8 Til voldgiftsmand til afløsning a hoveri og lignede 

genvalgtes Villads P. Villadsen.

9 Fra politimesteren i Odder var sendt resolution 

for tjenestekarl Karsten Ejner Jensen af Linå. Da 

sognerådet ikke ved om han er forsørgelsesberetti-

get her i kommunen vedtoges det at forlange afhøring.

10 Fra flere beboere i Hesselballe var til landserhvervs-

skatterådet sendt andragende om at omlægge deres 

regnskabsår. Sognerådet havde ikke noget deri-

mod at indvende.

11 Fra Thorsager-Bregnet sogneråd var forlangt 

hjemsendelse af enke Mette Kirstine Laursen 

der modtager enke børneunderstøttelse. Da der ikke 

her i kommunen kan opdrives hus til hende og der ikke 

er plads til hende på fattiggården, hvor der i forvej-

en er 6 børn kunde sognerådet ikke modtage hen-

de uden at det blev tvunget der til.

12 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.
13 Kristjan Petersen henvendte sig hertil om arbejde og 

dette lovedes ham hvis han havde været i kommunen 

i et halvt år.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen A. Berthelsen Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen R. Helbo Sørensen Emil Madsen

Jens Jensen Søren Rasmussen



2 favns rald fra vejen fra A. Hansen til S. Sørensen
J. Jakobsen 30 kr.

2-- i Egå by P. Blåberg 30 kr.

2--på Egå Havvej P. Blåberg 28 kr.

4 favne skærver ved skæring Højen vej J. Jakobsen 22 kr.

2-grus --
--

30 kr.

Jakob Jakobsen og P. Linå tilbød at tromle vejen hvor
der blev lagt udlæg for 40 kr. pr. dag.

4 Til snefoged: Brandstrup vagtes Laurits Rasmussen.
Brandstrup i stedet for Anders Poulsen, som havde fra-
bedt sig genvalg.

5 Jakob Møller har i 1922 modtaget 96 kr. hjælpekassehjælp
og må anses forsørgelses berettiget.

6 For Jens Karl Peterssen forelå opkrævning af under-
holdsbidrag af 96 kr.7
Fra Smidstrup sogneråd var sendt vielsesattest
for Frederik Andersen født i Egå og Laura Anna Ka-
tinka Hansen, hvorefter hun erkendtes forsørgelses-
berettiget her i kommunen.

8 Til voldgiftsmand til afløsning a hoveri og lignede
genvalgtes Villads P. Villadsen.

9 Fra politimesteren i Odder var sendt resolution
for tjenestekarl Karsten Ejner Jensen af Linå. Da
sognerådet ikke ved om han er forsørgelsesberetti-
get her i kommunen vedtoges det at forlange afhøring.

10 Fra flere beboere i Hesselballe var til landserhvervs-
skatterådet sendt andragende om at omlægge deres
regnskabsår. Sognerådet havde ikke noget deri-
mod at indvende.

11 Fra Thorsager-Bregnet sogneråd var forlangt
hjemsendelse af enke Mette Kirstine Laursen
der modtager enke børneunderstøttelse. Da der ikke
her i kommunen kan opdrives hus til hende og der ikke
er plads til hende på fattiggården, hvor der i forvej-
en er 6 børn kunde sognerådet ikke modtage hen-
de uden at det blev tvunget der til.

12 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.

13
Kristjan Petersen henvendte sig hertil om arbejde og
dette lovedes ham hvis han havde været i kommunen
i et halvt år.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
Kr. Kristiansen

R. Helbo Sørensen
Emil Madsen

Jens Jensen
Søren Rasmussen



Onsdag D. 25. November holdt sognerådet et ekstraordinær møde, 

hvor følgende sager behandledes. 

1 Folkeregisteret berigtigedes og det vedtoges det hvis de 

der var indkaldte ikke i løbet af få dage  

indsendte flyttebevis

var der idømt 

dem en mulkt af mindst 10 kr.

2 Fra Randers amt var i anledning af erkendelsen af Fre-

derik Andersens hustru tilrådet at forsøge oplyst hvorvidt 

han havde erhvervet forsørgelsesret i Amerika da hun så 

skulde forsørges efter fattiglovens § 27. Det vedtoges derfor at 

tilbagesende sagen.

3 Fra amtet forelå tilladelse til at optage et lån i landbo-

sparekassen i Århus på 20.000 kr. som forrentes med 6 % og af-

betales i 10 år.

4 Fra politimesteren i Randers var sendt afkrævning af 

et alimentationsbidrag for Niels Kristjan Nielsen. Sognerådet 

kender ham ikke og mener ikke at have erkendt ham 

forsørgelsesberettiget her.

5 Fra Århus meddeltes at enke efter Anders Peter Nielsen 

var flyttet dertil fra Viby Forsørgelsesretten erkendtes her.

Det vedtoges at yde de alderrenteydende brændsel for 30 kr. til hver.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Kr. Kristiansen Søren Rasmussen Jens Jensen

Emil Madsen R. Helbo Sørensen.

Onsdag D. 9. december 1925 holdt sognerådet møde på sit 

lokale i fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende 

sager behandledes. 

1 Overslaget fremlagdes og det vedtoges at ligne skatten i lig-
hed med de foregående år.

2 Et lovforslag om barselshjælp var tilsendt til sognerådet erklæring. 

Sognerådet mener at lovforslaget ikke kan volde herværende 

kommunen udgift af nævneværdig betydning, dog kan det 

ikke overses om det kan medføre nogen refusion til andre 

kommuner. 

3 Det meddeltes at der var idømt 5 mulkter for undla-

delse af at indsende flyttebeviser rettidig, samt vedto-

ges at såfremt Espen Laursen ikke fik sit flyttebe-

vis berigtiget inden 1. Januar at idømme ham en 

bøde af 40 kr. som eventuelt afsones.  



Onsdag D. 25. November holdt sognerådet et ekstraordinær møde,
hvor følgende sager behandledes.

1
Folkeregisteret berigtigedes og det vedtoges det hvis de
der var indkaldte ikke i løbet af få dage

indsendte flyttebevis
var der idømt

dem en mulkt af mindst 10 kr.
2

Fra Randers amt var i anledning af erkendelsen af Fre-
derik Andersens hustru tilrådet at forsøge oplyst hvorvidt
han havde erhvervet forsørgelsesret i Amerika da hun så
skulde forsørges efter fattiglovens § 27. Det vedtoges derfor at
tilbagesende sagen.

3
Fra amtet forelå tilladelse til at optage et lån i landbo-
sparekassen i Århus på 20.000 kr. som forrentes med 6 % og af-
betales i 10 år.

4 Fra politimesteren i Randers var sendt afkrævning af
et alimentationsbidrag for Niels Kristjan Nielsen. Sognerådet
kender ham ikke og mener ikke at have erkendt ham
forsørgelsesberettiget her.

5
Fra Århus meddeltes at enke efter Anders Peter Nielsen
var flyttet dertil fra Viby Forsørgelsesretten erkendtes her.
Det vedtoges at yde de alderrenteydende brændsel for 30 kr. til hver.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Kr. Kristiansen

Søren Rasmussen
Jens Jensen

Emil Madsen
R. Helbo Sørensen.

Onsdag D. 9. december 1925 holdt sognerådet møde på sit
lokale i fattiggården. Alle medlemmer var mødte. Følgende
sager behandledes.

1 Overslaget fremlagdes og det vedtoges at ligne skatten i lig-
hed med de foregående år.

2 Et lovforslag om barselshjælp var tilsendt til sognerådet erklæring.
Sognerådet mener at lovforslaget ikke kan volde herværende
kommunen udgift af nævneværdig betydning, dog kan det
ikke overses om det kan medføre nogen refusion til andre
kommuner.

3 Det meddeltes at der var idømt 5 mulkter for undla-
delse af at indsende flyttebeviser rettidig, samt vedto-
ges at såfremt Espen Laursen ikke fik sit flyttebe-
vis berigtiget inden 1. Januar at idømme ham en
bøde af 40 kr. som eventuelt afsones.



4 Fra Marie Magdalene Koed sogneråd forelå med-

delelse om at Jakob Møller Iversen Jensen erkendes for-

sørgelsesberettiget her i kommunen.

5 Fra skatterådet var forespurgt om sognerådet var 

vidende om at nogen her i kommunen havde givet eller 

modtaget gaver eller forskud på arv. Sognerådet vidste 

intet herom.

6 Fra landsoverskatterådet var tilsendt en klage fra 

provst Sønder, Hjortshøj. Sønder klagede over at hans 

husleje var ansat for højt. Sognerådet kunde ikke 

kontrollere ansættelsen da det ikke havde selvangivelsen, 

men mente at Sønder ikke havde ret i at huslejen

 var ansat til 933 kr. Sognerådet mente også at en hu-

sleje af 500 vilde være nogenlunde passende selv 

om der til huset hørte en have på 1 tdr. 

7 Fra Smidstrup sogneråd var på ny tilsendt en skrivelse 

om at Frederik Andersens hustru erklærede at Frederik 

Andersen havde statsborgerret i Amerika. Sognerådet 

her mente ikke at hun vidste nogen besked om hvor vidt 

Frederik Andersen havde statsborgerret i Amerika 

nu. 

8 Fra politimesteren i Hads herred forelå afhøring over 

Karsten Ejnar Jensen der er født i Egå 25/2 1900. Vedkom-

mende erkendtes forsørgelsesberettiget her i kommunen.

9 Karoline Jensen, Lystrup har søgt om aldersrente og det

 vedtoges at yde hende 32 kr. 50 øre + dyrtidstillæg.

10 Fra Randers Viborg stiftsamt var tilbagesendt en be-

gæring om at få mejerist Ejer Villiam Sørensen til 

at afsone beløbet som er betalt i alimentationsbidrag med 

bemærkning om at sognerådet må skaffe alimentan-

tens opholdssted oplyst. Det vedtoges at bede frelsens 

hær om at eftersøge vedkommende eller muligvis sogne-

rådstidende.

11 Fra Thorsager-Bregnet sogneråd var meddelt at den 

her forsørgelsesberettigede enke Mette Kirstine Laursen var 

indlagt på fødselsstiftelsen i Århus samt at hendes 

3 børn var anbragt på børneoptagelses hjemmet Åbyhøj-

vej i Randers.

12 Fra træskomand N. Chr. Nielsen der nu boer i Horsens 

var der forespurgt om han kunde få henstand med 

kommuneskatten som der var forlangt udpantning for. 

Det vedtoges at lage ham få henstand indtil han fik 

den dagløn han havde tjent.



4
Fra Marie Magdalene Koed sogneråd forelå med-
delelse om at Jakob Møller Iversen Jensen erkendes for-
sørgelsesberettiget her i kommunen.
5
Fra skatterådet var forespurgt om sognerådet var
vidende om at nogen her i kommunen havde givet eller
modtaget gaver eller forskud på arv. Sognerådet vidste
intet herom.

6
Fra landsoverskatterådet var tilsendt en klage fra
provst Sønder, Hjortshøj. Sønder klagede over at hans
husleje var ansat for højt. Sognerådet kunde ikke
kontrollere ansættelsen da det ikke havde selvangivelsen,
men mente at Sønder ikke havde ret i at huslejen
 var ansat til 933 kr. Sognerådet mente også at en hu-
sleje af 500 vilde være nogenlunde passende selv
om der til huset hørte en have på 1 tdr.

7
Fra Smidstrup sogneråd var på ny tilsendt en skrivelse
om at Frederik Andersens hustru erklærede at Frederik
Andersen havde statsborgerret i Amerika. Sognerådet
her mente ikke at hun vidste nogen besked om hvor vidt
Frederik Andersen havde statsborgerret i Amerika
nu.

8
Fra politimesteren i Hads herred forelå afhøring over
Karsten Ejnar Jensen der er født i Egå 25/2 1900. Vedkom-
mende erkendtes forsørgelsesberettiget her i kommunen.

9
Karoline Jensen, Lystrup har søgt om aldersrente og det
 vedtoges at yde hende 32 kr. 50 øre + dyrtidstillæg.

10
Fra Randers Viborg stiftsamt var tilbagesendt en be-
gæring om at få mejerist Ejer Villiam Sørensen til
at afsone beløbet som er betalt i alimentationsbidrag med
bemærkning om at sognerådet må skaffe alimentan-
tens opholdssted oplyst. Det vedtoges at bede frelsens
hær om at eftersøge vedkommende eller muligvis sogne-
rådstidende.

11
Fra Thorsager-Bregnet sogneråd var meddelt at den
her forsørgelsesberettigede enke Mette Kirstine Laursen var
indlagt på fødselsstiftelsen i Århus samt at hendes
3 børn var anbragt på børneoptagelses hjemmet Åbyhøj-
vej i Randers.

12 Fra træskomand N. Chr. Nielsen der nu boer i Horsens
var der forespurgt om han kunde få henstand med
kommuneskatten som der var forlangt udpantning for.
Det vedtoges at lage ham få henstand indtil han fik
den dagløn han havde tjent.



13 Det vedtoges t dele vejmadsarbejdet og overlade Rasmus Madsen, 

Skjæring sognene i Skjæring og fra Højen til banen for en betaling af 400 kr. 

Peter M. Pedersen forlangte 500 kr. og det vedtoges derfor at søge en anden.

14 En normalsundhedsvedtægt tilsendt fra ministeriet var fremlagt 

og det vedtoges at fremskaffe en del eksemplarer til fremlæggelse 

i de forskellige byer og indhente erklæring om nogen af kommunens 

beboere have noget i mod indholdet af vedtægten og hvilke 

ændringer de ønskede indført.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen, 

Kr. Kristiansen Chr. Pedersen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen

Onsdag D. 30. December 1925 holdt sognerådet ekstraordinær sogneråds 

møde, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var mødte. 

1 Et lånebevis på 20.000 kr. hos landbosparekassen i Århus under-

skrives af samtlige medlemmer. 

2 Mandtalslisten til statsskatten udfærdiges. 
3 Fra Århus politi var sendt afhøring over ugift Viggo Svendsen, 

der er født 26. Febr. 1907. Da moderen opholdt sig

 i Folby sogn 10 måneders dagen før fødselen vedtoges det 

at henvise hertil som forsørgelseskommune. 

4 Fra Lemvig byråds fattigudvalg var forespurgt om 

Kristen Mikkelsen Pedersen erkendtes forsørgelses-

berettiget her i kommunen. Hen erkendtes forsørgelsesbe-

rettiget.

5 Fra politimesteren i Rougsø herred var sendt et an-

dragende fra detajlhandler Woer, Hjortshøj om tilladelse

 til at sælge stærke drikke samt at forestå afgiften. 

Hvis sognerådet kunde forhindre, at er blev ud-

salg af vin m.m. var sognerådet enig om at der 

ikke blev udsalg. I modsat fald vilde sognerådet 

fastslå en afgift af 60 kr. årlig.

6 Fra invalideforsikringsretten var meddelt at der 

var tilstået statshusmand Niels Larsen Nielsens hustru 

invalideunderstøttelse foreløbig.

7  Fra Thorager-Bregnet sogneråd forespurgtes om Mette 

Kirstine Laursens børn erkendtes forsørgelsesberet-

tiget her i kommunen. Børnene erkendtes forsør-

gelsesberettiget til 18 års alderen.



13Det vedtoges t dele vejmadsarbejdet og overlade Rasmus Madsen,
Skjæring sognene i Skjæring og fra Højen til banen for en betaling af 400 kr.
Peter M. Pedersen forlangte 500 kr. og det vedtoges derfor at søge en anden.

14En normalsundhedsvedtægt tilsendt fra ministeriet var fremlagt
og det vedtoges at fremskaffe en del eksemplarer til fremlæggelse
i de forskellige byer og indhente erklæring om nogen af kommunens
beboere have noget i mod indholdet af vedtægten og hvilke
ændringer de ønskede indført.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen,
Kr. Kristiansen

Chr. Pedersen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen

Emil Madsen

Onsdag D. 30. December 1925 holdt sognerådet ekstraordinær sogneråds
møde, hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var mødte.

1 Et lånebevis på 20.000 kr. hos landbosparekassen i Århus under-
skrives af samtlige medlemmer.

2 Mandtalslisten til statsskatten udfærdiges.

3 Fra Århus politi var sendt afhøring over ugift Viggo Svendsen,
der er født 26. Febr. 1907. Da moderen opholdt sig
 i Folby sogn 10 måneders dagen før fødselen vedtoges det
at henvise hertil som forsørgelseskommune.

4
Fra Lemvig byråds fattigudvalg var forespurgt om
Kristen Mikkelsen Pedersen erkendtes forsørgelses-
berettiget her i kommunen. Hen erkendtes forsørgelsesbe-
rettiget.

5
Fra politimesteren i Rougsø herred var sendt et an-
dragende fra detajlhandler Woer, Hjortshøj om tilladelse
 til at sælge stærke drikke samt at forestå afgiften.
Hvis sognerådet kunde forhindre, at er blev ud-
salg af vin m.m. var sognerådet enig om at der
ikke blev udsalg. I modsat fald vilde sognerådet
fastslå en afgift af 60 kr. årlig.

6 Fra invalideforsikringsretten var meddelt at der
var tilstået statshusmand Niels Larsen Nielsens hustru
invalideunderstøttelse foreløbig.

7  Fra Thorager-Bregnet sogneråd forespurgtes om Mette
Kirstine Laursens børn erkendtes forsørgelsesberet-
tiget her i kommunen. Børnene erkendtes forsør-
gelsesberettiget til 18 års alderen.



8 Fra beboere i Hesselballe var sendt andragende 

om at få nedlagt nogle store kloakrør i Hessel-

balle. Det vedtoges at lade gdr. Jens Jensen ordne 

dette.

9 Fra Anders kristensne, Hesselballe var sendt an-

dragende om at få sygekassebidrag betalt af sog-

nerådet. Det vedtoges at forespørge nærmere om 

hans økonomiske forholde.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Søren Rasmussen Kr. Kristiansen Chr. Pedersen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen

Onsdag D. 13. Januar 1926 holdt sognerådet møde på kom-
munens fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 
1 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.
2Fra Vejle politikontor var sent opkrævning af 66 kr. 

for C.P.V. Hartmann som alimentationsbidrag for et u-

ægte barn. Det vedtoges at lade ham afsone beløbet.

3 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var forespurgt om Mogens 

Theodor Mogensen erkendtes forsørgelsesberettige her i 

kommunen, da hans hustru søgte invaliderente. Han 

erkendtes forsørgelsesberettiget.

4 Det vedtoges at forespørge epileptikerhjemmet i 

Nyborg om Niels P. Støve Nielsen vedblivende havde ud-

bytte af at vær på hjemmet. 

5 Søren Laursen, Hjortshøjlund mødte hos sognerådet for 

at få dette til at skaffe en plads til hans søn som var 

bandagist. Det vedtoges at forespørge sadelmager Petra 

Laursen i Vejlby, om hans vilde have ham i ca. 2 år i lære.

6 Der var fra 2 kvinder sendt andragende om til-

skud til deltagelse i sykursus. Det vedtoges at yde 

10 kr. til hver.

7 Fra skatterådet var meddelt at der i Randers D. 21. dec.

 afholdtes møde sammen med landsoverskatterådet, 

angående den forestående ligning.

8 Til brandfoged i Hjortshøj valgtes husejer Johannes 

Nielsen, Hjortshøj og til brandsynsvidner valgtes Boels-

mand Rasmus Ka og barber Rasmus Rasmussen.  



8 Fra beboere i Hesselballe var sendt andragende
om at få nedlagt nogle store kloakrør i Hessel-
balle. Det vedtoges at lade gdr. Jens Jensen ordne
dette.

9 Fra Anders kristensne, Hesselballe var sendt an-
dragende om at få sygekassebidrag betalt af sog-
nerådet. Det vedtoges at forespørge nærmere om
hans økonomiske forholde.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Søren Rasmussen

Kr. Kristiansen
Chr. Pedersen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen

Emil Madsen

Onsdag D. 13. Januar 1926 holdt sognerådet møde på kom-
munens fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 Forsømmelseslisterne tilførtes protokollen.
2Fra Vejle politikontor var sent opkrævning af 66 kr.
for C.P.V. Hartmann som alimentationsbidrag for et u-
ægte barn. Det vedtoges at lade ham afsone beløbet.

3
Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var forespurgt om Mogens
Theodor Mogensen erkendtes forsørgelsesberettige her i
kommunen, da hans hustru søgte invaliderente. Han
erkendtes forsørgelsesberettiget.
4

Det vedtoges at forespørge epileptikerhjemmet i
Nyborg om Niels P. Støve Nielsen vedblivende havde ud-
bytte af at vær på hjemmet.

5
Søren Laursen, Hjortshøjlund mødte hos sognerådet for
at få dette til at skaffe en plads til hans søn som var
bandagist. Det vedtoges at forespørge sadelmager Petra
Laursen i Vejlby, om hans vilde have ham i ca. 2 år i lære.

6
Der var fra 2 kvinder sendt andragende om til-
skud til deltagelse i sykursus. Det vedtoges at yde
10 kr. til hver.

7 Fra skatterådet var meddelt at der i Randers D. 21. dec.
 afholdtes møde sammen med landsoverskatterådet,
angående den forestående ligning.

8
Til brandfoged i Hjortshøj valgtes husejer Johannes
Nielsen, Hjortshøj og til brandsynsvidner valgtes Boels-
mand Rasmus Ka og barber Rasmus Rasmussen.



9 Fra Joh. Jensen Egå var spurgt om kommunen vilde be-

tale for hans datters ophold på amtssygehuset samt kørsel til 

sygehuset. Sognerådet lovede at betale kørsel men kunde 

ikke indlade sig på at betale for sygehusopholdet. 

10 Efter forlangende havde sognerådet fra indenrigsministeriet 

modtage 10 eksemplarer af en normalsundhedsvedtægt og det 

bestemtes at lade dem ligge til eftersyn forskellige steder i kom-

munen for at beboerne kunde blive gjort bekendt med den 

og fremsætte forslag til mulige ændringer. 

Eksemplarer bliver fremlagt hos gdr. Søren Rasmussen Kankbølle 

Brandstrup, skole, købmand Schjeldahl, Hjortshøj brugsforening, køb-

mand Fischer, købmand Simon Nielsen, købmand N.P. Nielsen 

Skjæring og Egå brugsforening samt tømmer R. Helbo Sørensen.

11 Det vedtoges at nedsætte et udvalg til at udarbejde 

en bygningsvedtægt. Hertil valgtes tømrer R. Helbo, 

Emil Madsen og formanden.

12 Fra landbosparekassen forelå meddelelse om at lånet 

30.000 kr. var indbetalt hos den midlertidige kommunale 

lånekasse.

13 Fra Thorsager Bregnet værgeråd forelå meddelelse om 

at betalingen for Mette Kirstine Laursens børn skulde

 betales direkte til optagelseshjemmet i Randers mod 

refusion af halvdelen fra statskassen.

14 Fra Randers amtsvejinspektør forelå meddelelse om at 

sognerådets tilbud på 360 meter sten var antaget til 

en betaling 5400 kr. 

15 Valglisterne gennemgikkes og ændredes.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt Chr. Pedersen

Søren Rasmussen Emil Madsen

A. Berthelsen Jens Jensen R. Helbo Sørensen



9
Fra Joh. Jensen Egå var spurgt om kommunen vilde be-
tale for hans datters ophold på amtssygehuset samt kørsel til
sygehuset. Sognerådet lovede at betale kørsel men kunde
ikke indlade sig på at betale for sygehusopholdet.

10
Efter forlangende havde sognerådet fra indenrigsministeriet
modtage 10 eksemplarer af en normalsundhedsvedtægt og det
bestemtes at lade dem ligge til eftersyn forskellige steder i kom-
munen for at beboerne kunde blive gjort bekendt med den
og fremsætte forslag til mulige ændringer.
Eksemplarer bliver fremlagt hos gdr. Søren Rasmussen Kankbølle
Brandstrup, skole, købmand Schjeldahl, Hjortshøj brugsforening, køb-
mand Fischer, købmand Simon Nielsen, købmand N.P. Nielsen
Skjæring og Egå brugsforening samt tømmer R. Helbo Sørensen.

11
Det vedtoges at nedsætte et udvalg til at udarbejde
en bygningsvedtægt. Hertil valgtes tømrer R. Helbo,
Emil Madsen og formanden.

12
Fra landbosparekassen forelå meddelelse om at lånet
30.000 kr. var indbetalt hos den midlertidige kommunale
lånekasse.

13
Fra Thorsager Bregnet værgeråd forelå meddelelse om
at betalingen for Mette Kirstine Laursens børn skulde
 betales direkte til optagelseshjemmet i Randers mod
refusion af halvdelen fra statskassen.

14
Fra Randers amtsvejinspektør forelå meddelelse om at
sognerådets tilbud på 360 meter sten var antaget til
en betaling 5400 kr.

15 Valglisterne gennemgikkes og ændredes.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

Chr. Pedersen
Søren Rasmussen

Emil Madsen
A. Berthelsen

Jens Jensen
R. Helbo Sørensen



Onsdag D. 10. februar 1926 holdt sognerådet møde på 

sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-

ledes. Alle medlemmer var mødte.

1 Fra amtet var forlangt forslag om ansættelsen af 

brændselsafgift var foreslåedes følgende summer:
Omsætning Afgift

Købmand Schjeldalh 3000 kr. 60 kr.

Købmand N.P. Nielsen 2500 kr. 60 kr.
Hjortshøj brugsforening 2000 kr. 60 - 
Købmand Fischer 1000 kr. 30 kr.
Høker Simon Nielsen 750 kr. 30 kr.

2 Fra Chr. Hansen, Kradbjerg var sendt en klage over 

vejen fra Vorre-Benstrupvejen til Anton Svenningsens gård 

i Brandstrup. Sognerådet kan ikke se at klagen er berettiget, 

men kan den ikke holde til den færdsel der for-

dres af den, vil den blive aflyst i tøbrudsperioder.

3 Anders Kristensen, Brandstrup oplyste at han ejede huset 

dog vilde sognerådet måske betale en mindre del 

efter mundtlig forhandling.

4 Fra Københavns magistrat var sendt opkrævning på 

174 kr. som alimentationsbidrag for den her i kommunen 

forsørgelsesberettigede Bernhardt Adamsen der nu boer 

i Nølev sogn pr Assendrup. Det vedtoges at lade ham afsone.

5 Fra Margrethe Larsen og Maren Hanssen var sendt an-

modning om tilskud til sykursus. Der bevilligedes 10 kr.

 til hver.

6 Planer og skrivelser om de planlagte nødhjælps-

arbejder var fremlagt. Det vedtoges at forespørge 

amtet om ca. 58 favn skærver og 40 favn ral som alt var lavet i 

den sidste del af vinteren af kommunens arbejdsløs 

på nedsat arbejdstid nu måtte bruges til de foreslå-

ede nødhjælpsarbejder, da al den liggeplads til sten 

der var på pladsen var optaget.

7 Fra Århus fattigvæsen var tilsendt en fødselsattest 

for enke Mette Kirstine Laursens barn, der var født 

på fødselsstiftelsen. Sognerådet antog at det skulde

 indskrives, men mente at faderen burde tilpligtes 

at svare underholdningsbidrag både til dette barn 

og et ældre barn af enken samme mand også var 

fader til.

8 Fra Møller Jens Peter Nielsen Hjortshøj var sendt anmod-

ning om at der tilstodes hans datter friplads på Egå 

efterskole. Dette tilstodes ham.  



Onsdag D. 10. februar 1926 holdt sognerådet møde på
sit lokale på fattiggården, hvor følgende sager behand-
ledes. Alle medlemmer var mødte.

1Fra amtet var forlangt forslag om ansættelsen af
brændselsafgift var foreslåedes følgende summer:

Omsætning Afgift
Købmand Schjeldalh 3000 kr. 60 kr.Købmand N.P. Nielsen 2500 kr. 60 kr.
Hjortshøj brugsforening 2000 kr. 60 -
Købmand Fischer 1000 kr. 30 kr.

Høker Simon Nielsen 750 kr. 30 kr.

2Fra Chr. Hansen, Kradbjerg var sendt en klage over
vejen fra Vorre-Benstrupvejen til Anton Svenningsens gård
i Brandstrup. Sognerådet kan ikke se at klagen er berettiget,
men kan den ikke holde til den færdsel der for-
dres af den, vil den blive aflyst i tøbrudsperioder.
3 Anders Kristensen, Brandstrup oplyste at han ejede huset

dog vilde sognerådet måske betale en mindre del
efter mundtlig forhandling.

4
Fra Københavns magistrat var sendt opkrævning på
174 kr. som alimentationsbidrag for den her i kommunen
forsørgelsesberettigede Bernhardt Adamsen der nu boer
i Nølev sogn pr Assendrup. Det vedtoges at lade ham afsone.

5
Fra Margrethe Larsen og Maren Hanssen var sendt an-
modning om tilskud til sykursus. Der bevilligedes 10 kr.
 til hver.

6
Planer og skrivelser om de planlagte nødhjælps-
arbejder var fremlagt. Det vedtoges at forespørge
amtet om ca. 58 favn skærver og 40 favn ral som alt var lavet i
den sidste del af vinteren af kommunens arbejdsløs
på nedsat arbejdstid nu måtte bruges til de foreslå-
ede nødhjælpsarbejder, da al den liggeplads til sten
der var på pladsen var optaget.

7
Fra Århus fattigvæsen var tilsendt en fødselsattest
for enke Mette Kirstine Laursens barn, der var født
på fødselsstiftelsen. Sognerådet antog at det skulde
 indskrives, men mente at faderen burde tilpligtes
at svare underholdningsbidrag både til dette barn
og et ældre barn af enken samme mand også var
fader til.

8 Fra Møller Jens Peter Nielsen Hjortshøj var sendt anmod-
ning om at der tilstodes hans datter friplads på Egå
efterskole. Dette tilstodes ham.



9 Fra invalideforsikringsfonden forelå meddelelse om at 
550 kr. som var udbetalt Niels Larsens hustru som forskud 
kunde hæves ved Hjortshøj sygekasse.

10 Et noget ufuldkomment overslag til menighedsrådets udgifter 

var fremlagt. Det vil blive nødvendigt senere at forlange 
yderligere oplysninger.

11 Fra Århus politistation var sendt opkrævning af 60 kr. for 

alimentationsbidrag for Peder Brus Sørensen. Det vedtoges
 at lade ham afsone beløbet.

12 Fra læge Holger Thomsen var sendt forslag om at samlet 

og uddannet brandværn for ca. 15 kommuner med holde-

plads på Rosenholm. Sognerådet mente at det vilde 
blive dyrt og dog for stort område.

13 Et fra socialministeriet udsendt spørgeskema ud-
fyldtes. 

14
Fra Egå gymnastikforening forelå andragende om 

et tilskud til gymnastikredskaber. Det vedtoges at yde 
et ekstratilskud af 50 kr. for i år.

15
Fra Århus politi var sendt en afhøring over 

mekaniker Albert Andersen angående en alimenta-

tionssag. Det vedtoges at forlange yderligere op-
lysninger.

16 Fra skomager Alstrup var sendt andragende om 

garanti for statboliglån. Det vedtoges at anbefale 

statslånet og indgå på at kautionere for halvdelen 

af 2000 kr. som skal stå efter at kreditforeningslånet og

 forsåvidt der lånes over 6000 kr. i kreditforeningen skal 

det beløb kommunen kautionerer for nedsættes med 
det oveskydende beløb.

17
Det vedtoges at yde Anders Th. Rasmussen Hessel-

balle et invalideunderstøttelsesforskud af 25 kr. for måned.
18 Derefter pålignedes tilflyttede kommuneskat for 

indeværende kvartal. 

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt Kr. Kristiansen

A. Berthelsen R. Helbo Sørensen Emil Madsen

Jens Jensen Chr. Pedersen Søren Rasmussen



9
Fra invalideforsikringsfonden forelå meddelelse om at
550 kr. som var udbetalt Niels Larsens hustru som forskud
kunde hæves ved Hjortshøj sygekasse.10

Et noget ufuldkomment overslag til menighedsrådets udgifter
var fremlagt. Det vil blive nødvendigt senere at forlange
yderligere oplysninger.

11Fra Århus politistation var sendt opkrævning af 60 kr. for
alimentationsbidrag for Peder Brus Sørensen. Det vedtoges
 at lade ham afsone beløbet.

12
Fra læge Holger Thomsen var sendt forslag om at samlet
og uddannet brandværn for ca. 15 kommuner med holde-
plads på Rosenholm. Sognerådet mente at det vilde
blive dyrt og dog for stort område.13
Et fra socialministeriet udsendt spørgeskema ud-
fyldtes.

14
Fra Egå gymnastikforening forelå andragende om
et tilskud til gymnastikredskaber. Det vedtoges at yde
et ekstratilskud af 50 kr. for i år.15
Fra Århus politi var sendt en afhøring over
mekaniker Albert Andersen angående en alimenta-
tionssag. Det vedtoges at forlange yderligere op-
lysninger.

16
Fra skomager Alstrup var sendt andragende om
garanti for statboliglån. Det vedtoges at anbefale
statslånet og indgå på at kautionere for halvdelen
af 2000 kr. som skal stå efter at kreditforeningslånet og
 forsåvidt der lånes over 6000 kr. i kreditforeningen skal
det beløb kommunen kautionerer for nedsættes med
det oveskydende beløb.

17
Det vedtoges at yde Anders Th. Rasmussen Hessel-
balle et invalideunderstøttelsesforskud af 25 kr. for måned.18

Derefter pålignedes tilflyttede kommuneskat for
indeværende kvartal.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

Kr. Kristiansen
A. Berthelsen

R. Helbo Sørensen
Emil Madsen

Jens Jensen
Chr. Pedersen

Søren Rasmussen



Torsdag D. 18 Febr. holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle 

medlemmer var mødte.

1 Fra Toft Horneberg var sendt en klage over sin an-

sættelse af indkomst. Dette havde sognerådet dog ingen

 ret til at forandres nu.

 2 Ved politiafhøring var et oplyst at Albert Andersen 

da han ved at en modtagen hjælpekassehjælp havde fået 

sin forsørgelse ret til at hvile i 7 måneder var forsørgelses-

berettiger her i kommunen og det vedtoges at erkende 

ham forsørgelsesberettiget.

3 Fra Horsens politimester var meddelt at Niels Kr. 

Nielsens kommuneskat var uerholdelig ved udpantning.

4 Fra tækkemand Brauer, Rastved var sendt nogle papirer

 for enke Mette Kirstine Laursen med anmodning at ordne 

hendes papirer hos skifteretten. Det vedtoges at tilbagesende dem.

5 Det vedtoges at inddrage det bevilligede forsørger 

tillæg til arbejderne fra i dag af foreløbig.

Herefter der tages fat på kommuners skatteligning. 

Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

 Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen

Efter endt skatteligning afholdes D. 22. Febr. et møde 

hvorved der meddeltes at gårdejer Anders Mølgård 

på grund af svigtende helbred ønskede at fritages 

for hvervet som brandfoged for Skjæring distrikt. 

I hans sted valgtes murer Søren Graver Sørensen 

A. Mølgård var valgt til 17/7 27.

Da nødhjælp arbejdet skal påbegyndes sendes kort 

og beskrivelse over arbejdet til arbejdslederne.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen



Torsdag D. 18 Febr. holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle
medlemmer var mødte.
1Fra Toft Horneberg var sendt en klage over sin an-
sættelse af indkomst. Dette havde sognerådet dog ingen
 ret til at forandres nu.

 2
Ved politiafhøring var et oplyst at Albert Andersen
da han ved at en modtagen hjælpekassehjælp havde fået
sin forsørgelse ret til at hvile i 7 måneder var forsørgelses-
berettiger her i kommunen og det vedtoges at erkende
ham forsørgelsesberettiget.

3
Fra Horsens politimester var meddelt at Niels Kr.
Nielsens kommuneskat var uerholdelig ved udpantning.

4
Fra tækkemand Brauer, Rastved var sendt nogle papirer
 for enke Mette Kirstine Laursen med anmodning at ordne
hendes papirer hos skifteretten. Det vedtoges at tilbagesende dem.

5
Det vedtoges at inddrage det bevilligede forsørger
tillæg til arbejderne fra i dag af foreløbig.
Herefter der tages fat på kommuners skatteligning.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
 Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen

Emil Madsen

Efter endt skatteligning afholdes D. 22. Febr. et møde
hvorved der meddeltes at gårdejer Anders Mølgård
på grund af svigtende helbred ønskede at fritages
for hvervet som brandfoged for Skjæring distrikt.
I hans sted valgtes murer Søren Graver Sørensen
A. Mølgård var valgt til 17/7 27.
Da nødhjælp arbejdet skal påbegyndes sendes kort
og beskrivelse over arbejdet til arbejdslederne.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen

Emil Madsen



Onsdag D. 10. Marts 1926 holdt sognerådet møde på sit lo-

kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle med-
lemmer var mødte.

1 Fra Søren Fr. Andersen forelå andragende om byggelån fra 

staten med kommunegaranti. Det vedtoges at garantere for 
et lån af 1500 kr. når beløbet sattes i 2 prioritet. 
2 Fra slagter Bay Nielsen Hjortshøj forelå andragende om at få 

kommunal kødkontrol indført i Sommeren. Bay Nielsen lovede at 
skaffe landbrugsministeriets vedtægter for kødkontrol og den af 

sognerådets omhandlede sundhedsvedtægt henlagde til et senere 
møde.

3
Fra politimesteren i Kalundborg forelå opkrævning af 156 kr. 

som alimentationsbidrag for Sigurd Andersen af Vejlby. Det 

vedtoges at betale men forlange barnefaderen til at afsone be-
løbet.

4 Fra læge Holst, Skjødstrup var tilsendt regning over Karl Nielsen 

ophold på sygehus. Det vedtoges at forespørge om sygdommen var 
smitsom.

5 Fra Randers amt var meddelt at rågebekæmelsen skulde 

påbegyndes senest D. 15 April. Det vedtoges at meddele amtet

 at der ikke her i kommunen findes nogen rågekoloni.
6 Fra chauffør Åge Andersen var sendt anmodning til sognerådet 

om at anbefale et andragende til Randers amt om oprettelse 

af en automobilrute mellem Hadsten og Hjortshøj station.

Sognerådet have ingen særlig interesse for om den påtænkte 

automobilrute kom i orden men havde heller ikke noget i 
mod om den fremsendes. 

7 Det vedtoges at ligne 20 % af den personlige skat som kir-

keskat for året 1926-27.

8 Fra Århus politi var forespurgt om en handelsmand 

Niels Kjeldsen Nilsen erkendtes forsørgelsesberettiget her i 

kommunen. Han skulde have opholdt sig i Lystrup til 1910.

Sognerådet kender hverken ham eller hans forældre 

og må antage at han har boet i Lystrup Elsted sogn.
9 Fra skomager Morten Hingeberg Kristensen var søgt om til-

ladelse til at få navneforandring og hedde Hingsberg. Sogne-

rådet kendte ham ikke, da han nylig var tilflyttet. Sogne-

rådet havde dog intet at bemærke til navneforandringen.
10 Det vedtoges at antage skomager Martinus Jensen 

Hjortshøj som folkeregisterfører fra 1. April dette år 

og som løn for dette år som nu er gælt og for de kommen-

de år vedtoges det at yde 300 kr. for de år hvor der ikke 



Onsdag D. 10. Marts 1926 holdt sognerådet møde på sit lo-
kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. Alle med-
lemmer var mødte.

1
Fra Søren Fr. Andersen forelå andragende om byggelån fra
staten med kommunegaranti. Det vedtoges at garantere for
et lån af 1500 kr. når beløbet sattes i 2 prioritet.2Fra slagter Bay Nielsen Hjortshøj forelå andragende om at få
kommunal kødkontrol indført i Sommeren. Bay Nielsen lovede at
skaffe landbrugsministeriets vedtægter for kødkontrol og den af
sognerådets omhandlede sundhedsvedtægt henlagde til et senere
møde.

3
Fra politimesteren i Kalundborg forelå opkrævning af 156 kr.
som alimentationsbidrag for Sigurd Andersen af Vejlby. Det
vedtoges at betale men forlange barnefaderen til at afsone be-
løbet.

4
Fra læge Holst, Skjødstrup var tilsendt regning over Karl Nielsen
ophold på sygehus. Det vedtoges at forespørge om sygdommen var
smitsom.

5
Fra Randers amt var meddelt at rågebekæmelsen skulde
påbegyndes senest D. 15 April. Det vedtoges at meddele amtet
 at der ikke her i kommunen findes nogen rågekoloni.6
Fra chauffør Åge Andersen var sendt anmodning til sognerådet
om at anbefale et andragende til Randers amt om oprettelse
af en automobilrute mellem Hadsten og Hjortshøj station.
Sognerådet have ingen særlig interesse for om den påtænkte
automobilrute kom i orden men havde heller ikke noget i
mod om den fremsendes.

7
Det vedtoges at ligne 20 % af den personlige skat som kir-
keskat for året 1926-27.8

Fra Århus politi var forespurgt om en handelsmand
Niels Kjeldsen Nilsen erkendtes forsørgelsesberettiget her i
kommunen. Han skulde have opholdt sig i Lystrup til 1910.
Sognerådet kender hverken ham eller hans forældre
og må antage at han har boet i Lystrup Elsted sogn.9
Fra skomager Morten Hingeberg Kristensen var søgt om til-
ladelse til at få navneforandring og hedde Hingsberg. Sogne-
rådet kendte ham ikke, da han nylig var tilflyttet. Sogne-
rådet havde dog intet at bemærke til navneforandringen.10

Det vedtoges at antage skomager Martinus Jensen
Hjortshøj som folkeregisterfører fra 1. April dette år
og som løn for dette år som nu er gælt og for de kommen-
de år vedtoges det at yde 300 kr. for de år hvor der ikke



foretoges folketælling og revision af folkeregisteret 

og 400 kr. i da hvor dette foretoges.

11 Derefter ansattes aldersrenten for det kommende år.
12 Valglisterne berigtigedes og ligningslisterne under-

skrives.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt Chr. Pedersen

A. Berthelsen R. Helbo Sørensen Søren Rasmussen

Kr. Kristiansen Jens Jensen Emil Madsen

Tirsdag D. 30 Marts 1926 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Fra raderer Leo Houlberg forelå meddelelse om at de var 
udmældt af folkekirken.
2Fra Hads herreds politi var meddelt, at der var

 betalt 54 kr. som alimentationsbedrag for Laurs Jørgen 

Jørgensen. Det vedtoges at betale uden at forlange 

afsoning.

3 Fra landsoverskatterådet var forlangt indsendt Karetma-

ger R. P. Rasmussens selvangivelse for de sidste 10 år.

4 Fra epileptikerhjemmet i Nyborg var meddelt at Niels 

P. Støve gjorde nogen fremskridt og de mente at han havde 

bedst af at blive der foreløbig.

5 Fra rejsebud Niels Thygesen var sendt et nyt skema til 

aldersrente. Han tilstodes herefter 47 kr. 55 øre pr. måned.

6 Fra Odder politistation var meddelt, at Valdemar 

Adamsen kun kunde udbetale 100 kr. af alimentati-

onsbeløbet.

7Fra Rougsø m. f. h. politis var sendt en regning over 

Karl Rejnholt Andersens hjemsendelse da forsørgelsens kom-

munen kun vilde betale ¾. Sognerådet mente at for-

sørgelseskommunen burde betale det hele. 

8 Fra Århus politi var forespurgt om arbejdskarl Kristi-

jan Petersen Hå der er født i Skjæring D. 12. Sept 1899 

erkendtes forsørgelsesberettiget her i kommunen. 

Han erkendtes forsøgelsesberettiget her.

9 Fra Astrup Store arden sogneråd var forespurgt om 

Elsine Annine Jakobsen Pedersen erkendtes forøgelses-

berettiget her i kommunen. Da det mentes at ved-

kommende var født i Todbjerg sogn vilde sognerådet 

ikke erkende hende forsørgelses berettiget her.  



foretoges folketælling og revision af folkeregisteret
og 400 kr. i da hvor dette foretoges.

11 Derefter ansattes aldersrenten for det kommende år.

12
Valglisterne berigtigedes og ligningslisterne under-
skrives.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

Chr. Pedersen
A. Berthelsen

R. Helbo Sørensen
Søren Rasmussen

Kr. Kristiansen
Jens Jensen

Emil Madsen

Tirsdag D. 30 Marts 1926 holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1Fra raderer Leo Houlberg forelå meddelelse om at de var
udmældt af folkekirken.
2Fra Hads herreds politi var meddelt, at der var
 betalt 54 kr. som alimentationsbedrag for Laurs Jørgen
Jørgensen. Det vedtoges at betale uden at forlange
afsoning.

3
Fra landsoverskatterådet var forlangt indsendt Karetma-
ger R. P. Rasmussens selvangivelse for de sidste 10 år.

4
Fra epileptikerhjemmet i Nyborg var meddelt at Niels
P. Støve gjorde nogen fremskridt og de mente at han havde
bedst af at blive der foreløbig.

5
Fra rejsebud Niels Thygesen var sendt et nyt skema til
aldersrente. Han tilstodes herefter 47 kr. 55 øre pr. måned.

6
Fra Odder politistation var meddelt, at Valdemar
Adamsen kun kunde udbetale 100 kr. af alimentati-
onsbeløbet.

7
Fra Rougsø m. f. h. politis var sendt en regning over
Karl Rejnholt Andersens hjemsendelse da forsørgelsens kom-
munen kun vilde betale ¾. Sognerådet mente at for-
sørgelseskommunen burde betale det hele.

8Fra Århus politi var forespurgt om arbejdskarl Kristi-
jan Petersen Hå der er født i Skjæring D. 12. Sept 1899
erkendtes forsørgelsesberettiget her i kommunen.
Han erkendtes forsøgelsesberettiget her.
9

Fra Astrup Store arden sogneråd var forespurgt om
Elsine Annine Jakobsen Pedersen erkendtes forøgelses-
berettiget her i kommunen. Da det mentes at ved-
kommende var født i Todbjerg sogn vilde sognerådet
ikke erkende hende forsørgelses berettiget her.



10 Fra det kommunale arbejdsanvisningskontor var meddelt at 

der ikke til nødhjælpsarbejder måtte antages nyt mandskab uden
arbejdeskontorets medvirken. 

11 Fra Hesselballe var sendt et andragende om at udvide vejen 

gennem byen. Sagen udsattes foreløbig, dog vedtoges det at 
søge Købmand Simon Nielsens hæl fjærnet.

12
Efter at en fra indenrigsministeriets tilsendt normalsund-

hedsvedtægt har været fremlagt til alm. eftersyn uden at der 
er fremkommen bemærkninger hertil blev den vedtaget af 
sognerådet som gældende for kommunen og det vedtoges 
at indsende den til godkendelse.

13
Et forslag til en byggevedtægt drøftedes og det ved-

toges at få den renskrevet og omdelt.
14 En normalkødkontrol for kommuner, hvor der ikke er 
offentlig slagtehus vedtoges ligeledes. 

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen  I. Schmidt Chr. Pedersen

A. Berthelsen Kr. Kristiansen Jens Jensen

Emil Madsen R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 14. April holdt sognerådet møde på sit lokale på 

fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 
1

Fra Sigurd Andersen forelå tilbud om at betale 75 kr. af sit 

skyldige alimentationsbidrag til 1. Maj restyen til 1. Juni hvilket til-
bud sognerådet modtog. 

2
Fra landsretsskatterådet var meddelt at dette havde ned-

sat pastor Sønders skat fra 7,600 kr. til 7.447 kr.3
Fra boelsm. R. Rasmussen Hesselballe var sendt andragende 

om plejeløn til sin kone der er blind. Det vedtoges at yde 

50 øre pr. dag i plejeløn når hun opholdt sig i sit hjem.
4 Det vedtoges at lade bandagist Søren Laursen der opholder sig 

på fattiggården lære sadelmagerhåndværket hos Elgård 
Hjortshøj for et vederlag af 1 kr. pr. dag foreløbig.

5 Jens Marius Jensen fra Egå anmodede sognerådet om et 
tilskud af kommunekassen til sin datter. Det vedtoges at 
yde 25 kr. pr. måned.

6 Fra Randers amtsråd forelå tilladelse til at yde 300 kr. 
til folkeregisterets førelse + 100 kr. de år, der foretages re-
vision af folkeregistret. 



10
Fra det kommunale arbejdsanvisningskontor var meddelt at
der ikke til nødhjælpsarbejder måtte antages nyt mandskab uden
arbejdeskontorets medvirken.11
Fra Hesselballe var sendt et andragende om at udvide vejen
gennem byen. Sagen udsattes foreløbig, dog vedtoges det at
søge Købmand Simon Nielsens hæl fjærnet.12

Efter at en fra indenrigsministeriets tilsendt normalsund-
hedsvedtægt har været fremlagt til alm. eftersyn uden at der
er fremkommen bemærkninger hertil blev den vedtaget af
sognerådet som gældende for kommunen og det vedtoges
at indsende den til godkendelse.13
Et forslag til en byggevedtægt drøftedes og det ved-
toges at få den renskrevet og omdelt.14

En normalkødkontrol for kommuner, hvor der ikke er
offentlig slagtehus vedtoges ligeledes.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

Chr. Pedersen
A. Berthelsen

Kr. Kristiansen
Jens Jensen

Emil Madsen
R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 14. April holdt sognerådet møde på sit lokale på
fattiggården, hvor følgende sager behandledes.1

Fra Sigurd Andersen forelå tilbud om at betale 75 kr. af sit
skyldige alimentationsbidrag til 1. Maj restyen til 1. Juni hvilket til-
bud sognerådet modtog.2
Fra landsretsskatterådet var meddelt at dette havde ned-
sat pastor Sønders skat fra 7,600 kr. til 7.447 kr.3

Fra boelsm. R. Rasmussen Hesselballe var sendt andragende
om plejeløn til sin kone der er blind. Det vedtoges at yde
50 øre pr. dag i plejeløn når hun opholdt sig i sit hjem.4
Det vedtoges at lade bandagist Søren Laursen der opholder sig
på fattiggården lære sadelmagerhåndværket hos Elgård
Hjortshøj for et vederlag af 1 kr. pr. dag foreløbig.5
Jens Marius Jensen fra Egå anmodede sognerådet om et
tilskud af kommunekassen til sin datter. Det vedtoges at
yde 25 kr. pr. måned.6

Fra Randers amtsråd forelå tilladelse til at yde 300 kr.
til folkeregisterets førelse + 100 kr. de år, der foretages re-
vision af folkeregistret.



7 En klage forelå fra gartner Kristjan Kristensen, Gran-

ly over indkomstens ansættelse. Det vedtoges at hen-

vise ham til skatterådet.

8 Fra R. P. Linå var forespurgt om sognerådet vil-

de udbetale kørselspenge for sten som han skulde levere 

til kommunen. Det vedtoges at indrømme ham dette. 

9 Fra lærerinden i Skjæring var søgt om enten en sy-

maskine til håndgærningsundervisning eller fra 10-15 kr. 

i leje af hendes egen. Det vedtoges at yde alle de lærer

 inden i håndgærning her i kommunen som vilde stille 

deres symaskine til rådighed 15 kr. årlig i leje af maski-

nen.

10 Fra læreren og lærerinden var sendt andragende om væg-

billeder. Det vedtoges at ansikaffe disse. 

11 Det vedtoges at yde de ledige arbejdere tillægshjælp fra 1. April

 til 1. Maj.

12 Fra udvalget for nødhjælpsarbejder i Rander forelå 

en skrivelse, hvori der hævedes at sognerådet i stedet 

for de sten der bruges ved nødhjælpsarbejder burde 

slåes et tilsvarende kvantum sten. I den anled-

ning vedtog sognerådet at svare at det ikke 

fandt det formålstjenlig at sål sten nu og 

have et stort oplag af sten til vinteren og så ikke 

have arbejde til arbejderne til kommende vinter

så hvis det ikke kunde ordnes på anden måde 

vilde sognerådet foreslå at standse med 

nødhjælpsarbejdet og kun gøre det færdigt som

 var påbegyndt, da dette kunde gøres med de sten 

der var slåede efter nødhjælpsarbejdets godken-

delse.

13 Til formand for kommende år valgtes den nu-

værende formand. 

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Emil Madsen

Jens Jensen R. Helbo Sørensen Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen A. Berthelsen Søren Rasmussen. 



7 En klage forelå fra gartner Kristjan Kristensen, Gran-
ly over indkomstens ansættelse. Det vedtoges at hen-
vise ham til skatterådet.

8
Fra R. P. Linå var forespurgt om sognerådet vil-
de udbetale kørselspenge for sten som han skulde levere
til kommunen. Det vedtoges at indrømme ham dette.

9
Fra lærerinden i Skjæring var søgt om enten en sy-
maskine til håndgærningsundervisning eller fra 10-15 kr.
i leje af hendes egen. Det vedtoges at yde alle de lærer
 inden i håndgærning her i kommunen som vilde stille
deres symaskine til rådighed 15 kr. årlig i leje af maski-
nen.

10
Fra læreren og lærerinden var sendt andragende om væg-
billeder. Det vedtoges at ansikaffe disse.

11
Det vedtoges at yde de ledige arbejdere tillægshjælp fra 1. April
 til 1. Maj.

12 Fra udvalget for nødhjælpsarbejder i Rander forelå
en skrivelse, hvori der hævedes at sognerådet i stedet
for de sten der bruges ved nødhjælpsarbejder burde
slåes et tilsvarende kvantum sten. I den anled-
ning vedtog sognerådet at svare at det ikke
fandt det formålstjenlig at sål sten nu og
have et stort oplag af sten til vinteren og så ikke
have arbejde til arbejderne til kommende vinter
så hvis det ikke kunde ordnes på anden måde
vilde sognerådet foreslå at standse med
nødhjælpsarbejdet og kun gøre det færdigt som
 var påbegyndt, da dette kunde gøres med de sten
der var slåede efter nødhjælpsarbejdets godken-
delse.
13Til formand for kommende år valgtes den nu-
værende formand.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

Emil Madsen
Jens Jensen

R. Helbo Sørensen
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
A. Berthelsen

Søren Rasmussen.



Onsdag D. 12. Maj holdt sognerådet møde på sit lokale på fattiggården, 

hvor følgende sager behandledes. Alle med lemmer var mødte.

1 Arbejdsm. P. Kr. Pedersen, Skjæring havde sendt en klage over kommune 
skatten. Den var for sent indkommen men sognerådet nedsatte belø-

bet fra 32 kr. 20 øre til 24 kr. 

2 Som landbrugskyndig repræsentant i anledning af mund og klov-

syge til at forhandle med politimesteren valgtes for Egå sogn gdr. 

Peter Anton Nielsen og for Hjortshøj sogn gårdejer Andreas Jensen 

Hesselballe. 

3 Fra Mørke sogneråd var forlangt at husmand Ander P. Niel-

sen skulde hjemsendes. Da der ikke fandtes nogen lejlighed her 

i kommunen og der næppe var plads på fattiggården mentes det at 

det var bedst at han blev hvor han var i sommer. Skulde for-

holdene ikke bedre sig skulde sognerådet forsøge at skaffe lej-

lighed.

4 Sundhedsvedtægt og forslag til kødkontrol var tilbagesendt med 

forespørgsel om hvor mange medlemmer sundhedskommunen 

skulle bestå af samt henvist til veterinærinspektør Brig, Århus 

som rådgiver angående kødkontrollen.

5 Fra direktoratet for arbejdsanvisningen var forespurgt om 

Rasmus Madsen, Skjæring var arbejdsdygtig til at udføre alm. 

landarbejderbestilling. Det vedtoges at svare bekræftende.

6 Fra Københavns præsidium  var meddelt at da Peder Brus 

Sørens var arbejdsløs kunde det skyldes alimentationsbidrag 

ikke afsones foreløbig. Hvis han ikke skulde afsone beløbet må 

man forlange kvittering tilbagesendt. 

7 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om fisker Lau-

rits Larsens helbredstilstand og arbejdsevne. Sognerådet mente 

at begge dele var så dårlige som vel muligt.

8Fra Århus politikammer var sendt opkrævning af 96 kr. 

for Jens Karl Pedersens barn. Det vedtoges at lade ham 

afsone beløbet.

9 Fra Århus fattigvæsen var meddelt at Jul Jensen var ind-

lagt på Århus fattiggård og senere overflyttet til fattig-

gårdes sygeafdeling. Det vedtoges at tage ham på fattig-

gården her foreløbig.

10 Fra Nikolaj Veje var sendt en klage over hans kommune-

skat. Han gav ingen grunde og da han ikke havde op-

givet sin indkomst og derfor var forhøjet med 25 %  

kunde hans indkomst godt være for høj men deri 

var sognerådet uden skyld.  



Onsdag D. 12. Maj holdt sognerådet møde på sit lokale på fattiggården,
hvor følgende sager behandledes. Alle med lemmer var mødte.

1Arbejdsm. P. Kr. Pedersen, Skjæring havde sendt en klage over kommune
skatten. Den var for sent indkommen men sognerådet nedsatte belø-
bet fra 32 kr. 20 øre til 24 kr.
2Som landbrugskyndig repræsentant i anledning af mund og klov-
syge til at forhandle med politimesteren valgtes for Egå sogn gdr.
Peter Anton Nielsen og for Hjortshøj sogn gårdejer Andreas Jensen
Hesselballe.

3Fra Mørke sogneråd var forlangt at husmand Ander P. Niel-
sen skulde hjemsendes. Da der ikke fandtes nogen lejlighed her
i kommunen og der næppe var plads på fattiggården mentes det at
det var bedst at han blev hvor han var i sommer. Skulde for-
holdene ikke bedre sig skulde sognerådet forsøge at skaffe lej-
lighed.

4Sundhedsvedtægt og forslag til kødkontrol var tilbagesendt med
forespørgsel om hvor mange medlemmer sundhedskommunen
skulle bestå af samt henvist til veterinærinspektør Brig, Århus
som rådgiver angående kødkontrollen.
5 Fra direktoratet for arbejdsanvisningen var forespurgt om

Rasmus Madsen, Skjæring var arbejdsdygtig til at udføre alm.
landarbejderbestilling. Det vedtoges at svare bekræftende.

6 Fra Københavns præsidium  var meddelt at da Peder Brus
Sørens var arbejdsløs kunde det skyldes alimentationsbidrag
ikke afsones foreløbig. Hvis han ikke skulde afsone beløbet må
man forlange kvittering tilbagesendt.

7 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt om fisker Lau-
rits Larsens helbredstilstand og arbejdsevne. Sognerådet mente
at begge dele var så dårlige som vel muligt.

8 Fra Århus politikammer var sendt opkrævning af 96 kr.
for Jens Karl Pedersens barn. Det vedtoges at lade ham
afsone beløbet.

9 Fra Århus fattigvæsen var meddelt at Jul Jensen var ind-
lagt på Århus fattiggård og senere overflyttet til fattig-
gårdes sygeafdeling. Det vedtoges at tage ham på fattig-
gården her foreløbig.

10 Fra Nikolaj Veje var sendt en klage over hans kommune-
skat. Han gav ingen grunde og da han ikke havde op-
givet sin indkomst og derfor var forhøjet med 25 %
kunde hans indkomst godt være for høj men deri
var sognerådet uden skyld.



11 Fra landinspektør Svend Nielsen, Århus var forespurgt 

om sognerådet havde noget imod at militæret 

ved anlæg af skydebaner på Skjæirng hede tog en sti 

ind under skydeterrænet. Såfremt beboerne ikke 

vilde frafalde retten til stien mente sognerådet 

at det var vigtigst at stien bøjedes udenom og 

lagdes på siden af det af militæret erhvervede areal.
12 Fra Egå brugsforening var sendt anmodning om 

at stille tank til benzin an på kirkepladsen lige for 

Kirkemuren. Dette bevilligedes.

13 Fra kommunens sygeplejeforening forelå anmod-

ning om tilskud. Den bevilligedes som sædvanlig 500 kr.

14 Fra Rougsø m. fl. h. skatteråd var sendt en skatte-

klage fra gartner Kr. Kristensen Granly til sognerådets 

erklæring. Sognerådet kunde ikke blive klar over hvem 

der var ejer af ejendommen enten ham eller faderen 

og sognerådet vilde også antage at et så velholdt 

gartneri måtte kunde give mindst 2500 kr. i årlig

 indtægt.

15 Ligeledes var sendt en klage til erklæring fra Ing-

vardt Jørgensen Krankbølle. Vedkommende var indkaldt 

og sognerådet var af den mening at han indgik på 

at tage den af sognerådet vedtagne forhøjelse, da 

han så vidt det erindres har brugt en stor sum til 

ombygning af stald og nybygning af svinestald, så 

det langt overstiger det man forstår ved alm vedlige-

holdelse. 

16 Fra gårdejer N. C. Poulsen Skjæring var ligeledes fra 

skatterådet sendt en klage til erklæring. Han havde 

opgivet en indkomst af 1163 kr. og når hans kone deraf 

har en pension af 800 kr., så er det kun lidt ind-

tægt af 15 td. Land med ny bygninger, og efter hvad 

naboer siger er der ikke nogen mere flittig 

mand her i kommunen; men sognerådet ved

har

jo ikke noget bestemt at holde sig til.

17 Poul Rasmussen Egå har henvendt sig med fore-

spørsel om han kunde komme på arbejdet. 

Da han er formuende mente sognerådet at han 

burde betale lidt pr. dag og der foretoges 50 øre pr. dag
Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt  A. Berthelsen

Chr. Pedersen Søren Rasmussen Emil Madsen

Chr. Kristiansen R. Helbo Sørensen Jens Jensen



11
Fra landinspektør Svend Nielsen, Århus var forespurgt
om sognerådet havde noget imod at militæret
ved anlæg af skydebaner på Skjæirng hede tog en sti
ind under skydeterrænet. Såfremt beboerne ikke
vilde frafalde retten til stien mente sognerådet
at det var vigtigst at stien bøjedes udenom og
lagdes på siden af det af militæret erhvervede areal.

12
Fra Egå brugsforening var sendt anmodning om
at stille tank til benzin an på kirkepladsen lige for
Kirkemuren. Dette bevilligedes.

13
Fra kommunens sygeplejeforening forelå anmod-
ning om tilskud. Den bevilligedes som sædvanlig 500 kr.

14
Fra Rougsø m. fl. h. skatteråd var sendt en skatte-
klage fra gartner Kr. Kristensen Granly til sognerådets
erklæring. Sognerådet kunde ikke blive klar over hvem
der var ejer af ejendommen enten ham eller faderen
og sognerådet vilde også antage at et så velholdt
gartneri måtte kunde give mindst 2500 kr. i årlig
 indtægt.
15
Ligeledes var sendt en klage til erklæring fra Ing-
vardt Jørgensen Krankbølle. Vedkommende var indkaldt
og sognerådet var af den mening at han indgik på
at tage den af sognerådet vedtagne forhøjelse, da
han så vidt det erindres har brugt en stor sum til
ombygning af stald og nybygning af svinestald, så
det langt overstiger det man forstår ved alm vedlige-
holdelse.

16
Fra gårdejer N. C. Poulsen Skjæring var ligeledes fra
skatterådet sendt en klage til erklæring. Han havde
opgivet en indkomst af 1163 kr. og når hans kone deraf
har en pension af 800 kr., så er det kun lidt ind-
tægt af 15 td. Land med ny bygninger, og efter hvad
naboer siger er der ikke nogen mere flittig
mand her i kommunen; men sognerådet ved

har
jo ikke noget bestemt at holde sig til.
17

Poul Rasmussen Egå har henvendt sig med fore-
spørsel om han kunde komme på arbejdet.
Da han er formuende mente sognerådet at han
burde betale lidt pr. dag og der foretoges 50 øre pr. dagMødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

 A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Søren Rasmussen
Emil Madsen

Chr. Kristiansen
R. Helbo Sørensen

Jens Jensen



Onsdag D. 10. Juni holdt sognerådet møde på sit lokale på

 fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Til hegnssynsmand for de kommende 3 år genvalgtes gårdejer 

Jens Jensen Skjæring Karl Thomsen Kankbølle, Søren Juul Hjortshøj 

og gårdejer Søren Iversen Egå som suppleant.

2 Til vurderingsmænd i henhold til lov om mark og vejfred 

genvalgtes proprietær Helms, Kirstineborg gårdejer P. Krause 

Kjær Skjæring og gårdejer Jens Bomholt Egå.

3 Fra invalideforsikringsretten var forespurgt hvorledes frø-

ken Rasmine Dorte Rasmussen Hesselballe helbredstilstand 

og arbejdsførlighed var. Det vedtoges at svare at hun kunde 

få krampetilfælde så hun kunde ikke få plads eller arbej-

de af den grund. Hun var ellers kraftig nok, men hav-

de ikke megen beskæftigelse da faderens ejendom kun 

var lille så hun tjæner intet.

4 Fra Skive byråds forsørgelsesudvalg var forespurgt 

om tømrer Hans Peder Thomsen var forsørgelsesberettiget 

i Hjortshøj-Egå kommune. Da han for nogle år siden har 

fået hospitalsophold på kommunens regnen og ikke siden 

har vundet forsørgelsesret andet steds erkendtes han 

forsørgelsesberettiget her.

5 Fra Mørke sogneråd var meddelt at den her for-

sørgelsesberettigede Anders Nielsen godt kunde blive bo-

ende i mørke kommune men de forlangtes fuld 

refusion. Det vedtoges at yde den forlangte refusion 

foreløbig.

6Fra Randers amt forelå tilladelse til at udbetale 300 kr. 

for førelse af kommunens folkeregister samt et tillæg 

af 100 øre for de år der fandt refusion sted.

7 Ved beregning af boelsmand Rasmus Rasmussens 

ejendomsskat var beregnet 22 kr. 50 øre for meget, hvorfor kom-

muneskatten nedsattes med dette beløb.

8 Fra fisker Edmund Olsen var sendt begæring om 

aldersrente. Efter hans brev synes han forsørgelsesberet-

tiget i Gammel sogn. Det vedtoges at yde ham en alders-

rente af 27 kr. 50 øre + 4 kr. 50 øre efter forespørgsel om tidligere 

aldersrente fra Gammel sogn. 

9 Fra enke Kirsten Skovsbo, Skjæring var ligeledes ind-

sendt begæring om aldersrente. Hun er forsørgelses-

berettiget i Kasted kommune Randers amt. Det ved-

toges at yde hende 25 kr. + 4 kr. 50 - tredjedelen da hun 

ikke har den fulde alder til aldersrente.  



Onsdag D. 10. Juni holdt sognerådet møde på sit lokale på
 fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1
Til hegnssynsmand for de kommende 3 år genvalgtes gårdejer
Jens Jensen Skjæring Karl Thomsen Kankbølle, Søren Juul Hjortshøj
og gårdejer Søren Iversen Egå som suppleant.

2
Til vurderingsmænd i henhold til lov om mark og vejfred
genvalgtes proprietær Helms, Kirstineborg gårdejer P. Krause
Kjær Skjæring og gårdejer Jens Bomholt Egå.

3
Fra invalideforsikringsretten var forespurgt hvorledes frø-
ken Rasmine Dorte Rasmussen Hesselballe helbredstilstand
og arbejdsførlighed var. Det vedtoges at svare at hun kunde
få krampetilfælde så hun kunde ikke få plads eller arbej-
de af den grund. Hun var ellers kraftig nok, men hav-
de ikke megen beskæftigelse da faderens ejendom kun
var lille så hun tjæner intet.

4
Fra Skive byråds forsørgelsesudvalg var forespurgt
om tømrer Hans Peder Thomsen var forsørgelsesberettiget
i Hjortshøj-Egå kommune. Da han for nogle år siden har
fået hospitalsophold på kommunens regnen og ikke siden
har vundet forsørgelsesret andet steds erkendtes han
forsørgelsesberettiget her.

5
Fra Mørke sogneråd var meddelt at den her for-
sørgelsesberettigede Anders Nielsen godt kunde blive bo-
ende i mørke kommune men de forlangtes fuld
refusion. Det vedtoges at yde den forlangte refusion
foreløbig.

6 Fra Randers amt forelå tilladelse til at udbetale 300 kr.
for førelse af kommunens folkeregister samt et tillæg
af 100 øre for de år der fandt refusion sted.

7
Ved beregning af boelsmand Rasmus Rasmussens
ejendomsskat var beregnet 22 kr. 50 øre for meget, hvorfor kom-
muneskatten nedsattes med dette beløb.

8
Fra fisker Edmund Olsen var sendt begæring om
aldersrente. Efter hans brev synes han forsørgelsesberet-
tiget i Gammel sogn. Det vedtoges at yde ham en alders-
rente af 27 kr. 50 øre + 4 kr. 50 øre efter forespørgsel om tidligere
aldersrente fra Gammel sogn.

9 Fra enke Kirsten Skovsbo, Skjæring var ligeledes ind-
sendt begæring om aldersrente. Hun er forsørgelses-
berettiget i Kasted kommune Randers amt. Det ved-
toges at yde hende 25 kr. + 4 kr. 50 - tredjedelen da hun
ikke har den fulde alder til aldersrente.



10 Fra skoledirektionen forelå meddelelse om at 
den Kristjan Andersen idømte skolemulkt var eftergiven.

11
Et andragende for Hjortshøj brugsforening om at 

anlægge en benzintank foran bygningen var frem-
sendt til sognerådets erklæring. Sognerådet havde 
ikke noget imod at tanken opstilledes på den på 
tegningen angivne plads. 

12 Fra Storing-Stjær-Galten sogneråd var meddelt 
at arbejdsmand Henrik Sørensen var indlagt på 
kommunens fattiggård, og han forlangtes erkendt 
forsøgelsesberettiget. Han erkendtes forsørgelsesberet-

tiget her i kommunen.

13 En på foranledning af sognerådet udarbejdet
 byggevedtægt var fremlagt og vedtoges af sognerå-
det. Dog bestemtes det, at vente 8 dage med indsen-

delse af vedtægten.

14 Formanden for værgerådet kom til stede for at
 tale om de uheldige forhold i Marinus Rasmussen 
hjem. Det vedtoges at lade værgerådet give ham 
en advarsel og hvis det ikke fulgtes se at få 
ham anbragt på en arbejdsanstalt.

15 Fra Fredericia fattigudvalg var sendt afhøring 

over Kommis Peter Andreas Borum Jensen Pedersen. Da 
vedkommende, der ikke har vundet forsørgelsesret 
andet sted, må anses at være forsørgelsesberettiget her, 
da moderen opholdt sig i Skjæring 10 måneders da-
gen før fødselen anerkendtes han forsørgelsesberettiget 

her.

16 Fra Mundelstrup og omegns mærgelselskab var sendt 
anmodning om at foretage udpantning for ikke 
betalt mærgel. Sognerådet indvilligede heri.

17 Fodermester Frans Andersen Skjæring erkendtes for-
sørgelsesberettiget i Beder-Malling kommune.

18 Fra Randers amt var meddelt at brændevinsafgiften 
var sat til for Købmand Fischer 30 kr. Simon Nielsen 30 kr. 
Købmand Schjeldahl 80 kr. Købmand N. Nielsen 60 kr. og

 Hjortshøj brugsforening 60 kr.

19 Det vedtoges at forespørge telefonselskabet om hvor 
stort et beløb der mentes det burde svare er-

hvervsskat af her til kommunen.

20 Da ved opgørelsen af de slåede sten i Skjæring hede 
viser sig at arbejderne har fået betaling for



10 Fra skoledirektionen forelå meddelelse om at
den Kristjan Andersen idømte skolemulkt var eftergiven.

11
Et andragende for Hjortshøj brugsforening om at
anlægge en benzintank foran bygningen var frem-
sendt til sognerådets erklæring. Sognerådet havde
ikke noget imod at tanken opstilledes på den på
tegningen angivne plads.

12 Fra Storing-Stjær-Galten sogneråd var meddelt
at arbejdsmand Henrik Sørensen var indlagt på
kommunens fattiggård, og han forlangtes erkendt
forsøgelsesberettiget. Han erkendtes forsørgelsesberet-
tiget her i kommunen.

13 En på foranledning af sognerådet udarbejdet
 byggevedtægt var fremlagt og vedtoges af sognerå-
det. Dog bestemtes det, at vente 8 dage med indsen-
delse af vedtægten.

14 Formanden for værgerådet kom til stede for at
 tale om de uheldige forhold i Marinus Rasmussen
hjem. Det vedtoges at lade værgerådet give ham
en advarsel og hvis det ikke fulgtes se at få
ham anbragt på en arbejdsanstalt.

15 Fra Fredericia fattigudvalg var sendt afhøring
over Kommis Peter Andreas Borum Jensen Pedersen. Da
vedkommende, der ikke har vundet forsørgelsesret
andet sted, må anses at være forsørgelsesberettiget her,
da moderen opholdt sig i Skjæring 10 måneders da-
gen før fødselen anerkendtes han forsørgelsesberettiget
her.

16 Fra Mundelstrup og omegns mærgelselskab var sendt
anmodning om at foretage udpantning for ikke
betalt mærgel. Sognerådet indvilligede heri.

17Fodermester Frans Andersen Skjæring erkendtes for-
sørgelsesberettiget i Beder-Malling kommune.

18Fra Randers amt var meddelt at brændevinsafgiften
var sat til for Købmand Fischer 30 kr. Simon Nielsen 30 kr.
Købmand Schjeldahl 80 kr. Købmand N. Nielsen 60 kr. og
 Hjortshøj brugsforening 60 kr.

19 Det vedtoges at forespørge telefonselskabet om hvor
stort et beløb der mentes det burde svare er-
hvervsskat af her til kommunen.

20 Da ved opgørelsen af de slåede sten i Skjæring hede
viser sig at arbejderne har fået betaling for



ca. 9 favn skærver, a 62 kr. og 4 fn. af sten a 28 kr. mere end der 

er leveret det bestemtes at skrive til arbejdernes for-

mand Niels Nielsen for at få dem til at opharpe og slå 

det manglende kvantum.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt A. Berthelsen

Kr. Kristiansen Søren Rasmussen Emil Madsen

Jens Jensen R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 14. juli 1926 holdt sognerådet møde på sit lokale på kon-

ditoriet i Hjortshøj, hvor følgende sager behandledes. 

1 Et andragende fra Ejner Sørensen, Skjæring om anskaf-
felse af præstegårdsjord anbefaledes. 

2 Forsømmelse listerne dikteredes til protokollen. 
3Fra sadelmager og tapetserernes fagforening var forespurgt 
om sadelmager S. Laursen modtog fattighjælp. Det 

vedtoges at svare bekræftende.

4 Fra Kousted Råsted sogneråd var sendt anerken-

delse af enke Kirsten Skovbo som har begæret alders-

rente her i kommunen. 

5 Fra skatterådet var bestemt et møde med sognerå-

det i Hornslet kl 9 i morgen Til et møde valgtes 

forpagter Schmidt og formanden eller eventuelt E. Madsen.
6 Fra Altså Hoed sogneråd var endt anerkendelse 

af fisker Edmund Olsen Skjæring hede.

 Fra Stig Nielsen enke var sendt anmodning om alders-

rente. Det vedtoges at yde hende en månedlig un-

derstøttelse af 23 kr. 84 øre.

7 Fra indenrigsministeriet var sendt meddelelse om 

at der var tilstået dræningsgraver Søren Fr. An-

dersen stadslån af 1500 kr. på de af sognerådets tid-

ligere anførte betingelser.

8 Fra invalideforsikringsretten forelå skrivelse om 
at invaliderente var tilstået frøken Rasmine Dor-

thea Rasmussen Hesselballe.

9 Fra København magistrat var meddelt at de 

forskudsvis for tjenestekarl Bernhardt Adamsen havde 

betalt 144 kr. forskudsvis som alimentationsbedrag.

Det vedtoges at lade ham afsone beløbet
10

Fra Århus politiet kammer var meddelt at det 

forskudsvis havde udbetalt 60 kr. som alimentati-  



ca. 9 favn skærver, a 62 kr. og 4 fn. af sten a 28 kr. mere end der
er leveret det bestemtes at skrive til arbejdernes for-
mand Niels Nielsen for at få dem til at opharpe og slå
det manglende kvantum.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

A. Berthelsen
Kr. Kristiansen

Søren Rasmussen
Emil Madsen

Jens Jensen
R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 14. juli 1926 holdt sognerådet møde på sit lokale på kon-
ditoriet i Hjortshøj, hvor følgende sager behandledes.1 Et andragende fra Ejner Sørensen, Skjæring om anskaf-

felse af præstegårdsjord anbefaledes.2 Forsømmelse listerne dikteredes til protokollen.
3Fra sadelmager og tapetserernes fagforening var forespurgt
om sadelmager S. Laursen modtog fattighjælp. Det
vedtoges at svare bekræftende.

4 Fra Kousted Råsted sogneråd var sendt anerken-
delse af enke Kirsten Skovbo som har begæret alders-
rente her i kommunen.5
Fra skatterådet var bestemt et møde med sognerå-
det i Hornslet kl 9 i morgen Til et møde valgtes
forpagter Schmidt og formanden eller eventuelt E. Madsen.6

Fra Altså Hoed sogneråd var endt anerkendelse
af fisker Edmund Olsen Skjæring hede.
 Fra Stig Nielsen enke var sendt anmodning om alders-
rente. Det vedtoges at yde hende en månedlig un-
derstøttelse af 23 kr. 84 øre.

7
Fra indenrigsministeriet var sendt meddelelse om
at der var tilstået dræningsgraver Søren Fr. An-
dersen stadslån af 1500 kr. på de af sognerådets tid-
ligere anførte betingelser.8
Fra invalideforsikringsretten forelå skrivelse om
at invaliderente var tilstået frøken Rasmine Dor-
thea Rasmussen Hesselballe.

9
Fra København magistrat var meddelt at de
forskudsvis for tjenestekarl Bernhardt Adamsen havde
betalt 144 kr. forskudsvis som alimentationsbedrag.
Det vedtoges at lade ham afsone beløbet10
Fra Århus politiet kammer var meddelt at det
forskudsvis havde udbetalt 60 kr. som alimentati-



onsbidrag for snedker Peter Brus Sørensen. Det ved-

toges at lad ham afsone beløbet.

11 Fra nødhjælpsarbejderudvalget for Randers amt 

var meddelt at sognerådet antagelig kunde 

få refusion for betaling for de materialer, der 

er købt og brugt til nødhjælpsarbejderne her i Kom-

munen. Det vedtoges at vedlægge kvitteringer

herfor.

12Fra Ejner Hjortshøj, Lystrup var anmodet om 

en anbefaling i anledning af at han søgte om 

jord til en statshusmandslod. Det vedtoges at give 

ham en anbefaling.

13 Fra Thorsager Bregnet sogneråd forespurgtes om 

sognerådet var villig til at modtage enke 

Mette Kirstine Laursen til forsørgelse her i 

kommunen Sognerådet var ikke villig hertil.

14 Fra landarbejder foreningen var meddelt at, at 

den var villig til at yde det manglende 

arbejde ved stenslåning i heden for deres eget 

medlemmers vedkommende. Udenfor landar-

bejderforeningen står Aksel Jensen, Skjæring, Peter 

Jensen Egå, Stig Nielsen Skjæring, Hagbart Mogen-

sen Egå. Marinus Sørensen, Egå Anton Sørensen 

Egå, Hans Jørgensen Skjæring, Torvald Kristjansen 

Skæring, Severin Sørgensen Skjæring, som det ved-

toges at meddele, at de må tage deres andel 

af det der mangler.

15 Til at foretage kreatur og arealtælling valgtes for 

Hjortshøj gårdejer Jens Rasmussen og gårdejer Niels 

Jensen Høg. I Krankbølle valgtes gdr. Sofus Hastrup 

Krankbølle. I Hesselballe valgtes Jakob Ebbesen, og

 i Brandstrup valgtes gårdejer Anton Svenningsen. 

For Egå valgtes  Andersen Egå og gdr. P. 

Holme Villadsen. Og Knud Jensen Egå  bro.

For Lystrup valgtes landpost Jens Skov. 

For Skjæring valgtes gårdejerne Peder Pedersen, Ras-

mus Olsen samt C. Poulsen.

16 Det vedtoges at foretage en samlet udflugt til 

Århus Torsdag D. 22. juli.

Derefter foretoges ligning af tilflyttede

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen I. Schmidt Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen Emil Madsen R. Helbo Sørensen

A. Berthelsen Søren Rasmussen Jens Jensen



onsbidrag for snedker Peter Brus Sørensen. Det ved-
toges at lad ham afsone beløbet.

11
Fra nødhjælpsarbejderudvalget for Randers amt
var meddelt at sognerådet antagelig kunde
få refusion for betaling for de materialer, der
er købt og brugt til nødhjælpsarbejderne her i Kom-
munen. Det vedtoges at vedlægge kvitteringer
herfor.

12
Fra Ejner Hjortshøj, Lystrup var anmodet om
en anbefaling i anledning af at han søgte om
jord til en statshusmandslod. Det vedtoges at give
ham en anbefaling.

13 Fra Thorsager Bregnet sogneråd forespurgtes om
sognerådet var villig til at modtage enke
Mette Kirstine Laursen til forsørgelse her i
kommunen Sognerådet var ikke villig hertil.

14
Fra landarbejder foreningen var meddelt at, at
den var villig til at yde det manglende
arbejde ved stenslåning i heden for deres eget
medlemmers vedkommende. Udenfor landar-
bejderforeningen står Aksel Jensen, Skjæring, Peter
Jensen Egå, Stig Nielsen Skjæring, Hagbart Mogen-
sen Egå. Marinus Sørensen, Egå Anton Sørensen
Egå, Hans Jørgensen Skjæring, Torvald Kristjansen
Skæring, Severin Sørgensen Skjæring, som det ved-
toges at meddele, at de må tage deres andel
af det der mangler.

15
Til at foretage kreatur og arealtælling valgtes for
Hjortshøj gårdejer Jens Rasmussen og gårdejer Niels
Jensen Høg. I Krankbølle valgtes gdr. Sofus Hastrup
Krankbølle. I Hesselballe valgtes Jakob Ebbesen, og
 i Brandstrup valgtes gårdejer Anton Svenningsen.
For Egå valgtes  Andersen Egå og gdr. P.
Holme Villadsen. Og Knud Jensen Egå  bro.
For Lystrup valgtes landpost Jens Skov.
For Skjæring valgtes gårdejerne Peder Pedersen, Ras-
mus Olsen samt C. Poulsen.

16
Det vedtoges at foretage en samlet udflugt til
Århus Torsdag D. 22. juli.
Derefter foretoges ligning af tilflyttede

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

I. Schmidt
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Emil Madsen

R. Helbo Sørensen
A. Berthelsen

Søren Rasmussen
Jens Jensen



Onsdag D. 11. August holdt sognerådet møde på sit lokale på 

fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Fra ministeriet for sociale arbejder forelå meddelelse om 

at sognerådet andragende om tilskud til materialer 

og kørsel ikke kunde imødekommes da loven om nød-

hjælpsarbejder var udløben D. 31 Maj d. år.

2 Fra socialministeriet var igen i år henledt opmærksomheden 

på nødhjælpsarbejdere til imødegåelse af arbejdsløsheden kommende 

vinter. Det vedtoges at sænke to bakker i Hjortshøj sogn; den 

ene ligger Brandstrup Kankbøllevejen mellem Karl Madsens 

og Lars Sørens’ ejendom, og den anden ligger på Hjorts-

høj Kankbøllevejen ligende for Hjortshøj møllegård; på dette 

sted foreslåes vejen rettet noget. Arbejdet vilde gøre man 

gærne have antaget som nødhjælp arbejde og med tilskud 

fra amtet.

3 Fra Todbjerg Mejlby sogneråd var sendt en fødselsan-

mældelse for Theodor Mogensens pigebarn, der blev født 

på fødselsstiftelsen i Århus det vedtoges at tilbagesende 

sagen til Todbjerg-Mejlby sogneråd.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Emil Madsen I. Schmidt

A. Berthelsen Chr. Pedersen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 8. Sept. 1926 holdt sognerådet møde på fat-

tiggården. Følgende sager behandledes. Alle medlem-

mer var mødte. 

1 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var tilbagesendt anmod-

ning om Theodor Mogensens barn indførelse i Hjortshøj 

sogns kirkebog. Sognerådet her mente ikke at barnefød-

slen skulde indføres her.

2Fra enke Anna Kålby var sendt anmodning om at få 

en friplads til hendes søn på Egå efterskole. Det vedto-

ges at udsætte sagen til næste møde.

3 Fra Randers politimester var meddelt at han for-

skudsvis have betalt 96 kr. for majerist Ejnar Villi-

am Sørensen Havekolonien Viborg. Det vedtoges at 

lade ham afsone beløbet.

4 Fra skoleinspektøren forelå meddelelse om at frøken Helga 

Tijen var antaget til vikar for lærerinden i Hjortshøj for et år. 



Onsdag D. 11. August holdt sognerådet møde på sit lokale på
fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 Fra ministeriet for sociale arbejder forelå meddelelse om
at sognerådet andragende om tilskud til materialer
og kørsel ikke kunde imødekommes da loven om nød-
hjælpsarbejder var udløben D. 31 Maj d. år.

2
Fra socialministeriet var igen i år henledt opmærksomheden
på nødhjælpsarbejdere til imødegåelse af arbejdsløsheden kommende
vinter. Det vedtoges at sænke to bakker i Hjortshøj sogn; den
ene ligger Brandstrup Kankbøllevejen mellem Karl Madsens
og Lars Sørens’ ejendom, og den anden ligger på Hjorts-
høj Kankbøllevejen ligende for Hjortshøj møllegård; på dette
sted foreslåes vejen rettet noget. Arbejdet vilde gøre man
gærne have antaget som nødhjælp arbejde og med tilskud
fra amtet.

3
Fra Todbjerg Mejlby sogneråd var sendt en fødselsan-
mældelse for Theodor Mogensens pigebarn, der blev født
på fødselsstiftelsen i Århus det vedtoges at tilbagesende
sagen til Todbjerg-Mejlby sogneråd.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
Emil Madsen

I. Schmidt
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 8. Sept. 1926 holdt sognerådet møde på fat-
tiggården. Følgende sager behandledes. Alle medlem-
mer var mødte.

1 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd var tilbagesendt anmod-
ning om Theodor Mogensens barn indførelse i Hjortshøj
sogns kirkebog. Sognerådet her mente ikke at barnefød-
slen skulde indføres her.

2
Fra enke Anna Kålby var sendt anmodning om at få
en friplads til hendes søn på Egå efterskole. Det vedto-
ges at udsætte sagen til næste møde.

3
Fra Randers politimester var meddelt at han for-
skudsvis have betalt 96 kr. for majerist Ejnar Villi-
am Sørensen Havekolonien Viborg. Det vedtoges at
lade ham afsone beløbet.

4Fra skoleinspektøren forelå meddelelse om at frøken Helga
Tijen var antaget til vikar for lærerinden i Hjortshøj for et år.



5 Dyrtidstillægget for aldersrentenyder var ifølge cirkulæret 

fastsat til 7 kr. pr. måned for 2 og 3 kr. 50 øre for 1.

6 Fra Randers amt var tilbagesendt sundhedsvedtægt 
og bygningsvedtægt som ifølge politimesterens er-

klæring burde, burde være 2 selvstændige ved-

tægter, og politimesterens mente at det burde til-

føjes at ingen over 60 år var pligt til modtage 

valg som kommunemedlemmer, hvilket sognerå-

det ikke kunde have noget imod. 

7 Fra invalideforsikringsfonden var forespurgt om 

husmand Kristjan Andersen Egå var arbejdsdygtig

 da han på ny havde søgt invaliderente. Det ved-

toges at svare at han siden han sidst søgte 

var blevet noget dårligere både af helbred og arbejds-

førlighed. 

8 Fra Peder Marius Pedersens hustru i Egå var sendt 

anmodning om aldersrente. Hun tilstodes 19 kr. 75 øre

 i dyrtidstillæg 3 kr. 50 øre.

9 Til at revidere kommuneregnskabet vagtes proprietær 

Holms og gdr. Villads P. Villadsen Lystrup samt A. Bomholt

 som suppleant.

10 Til Skjæring skole vedtoges det at anskaffe ny 

sangbøger.

11 Da tømrer N. Poulsens datter i Krankbølle ikke havde ordnet 

sit flyttebevis vedtoges det at idømme hende en mulkt 

af 10 kr., hvis det ikke ordenedes i løbet af 8 dage.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Kr. Kristiansen R. Helbo Sørensen Jens Jensen

Emil Madsen Søren Rasmussen Chr. Pedersen

Onsdag D. 13. Okt. holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 En skrivelse fra Todbjerg-Mejlby sogneråd angående 
Theodor Mogensens barns fortrydelsesret var indsendt 

til amtet og derefter tilsendt sognerådet til erklæ-

ring. Sognerådet vilde indhente nærmere oplys-

ninger.

2 Fra Frelsens hær var meddelt at Mejerist Ejnar 

Villiam Sørensens adresse nu er apotekerstræde 8  

hos forhenv. Landmand Laursen i Randers.



5 Dyrtidstillægget for aldersrentenyder var ifølge cirkulæret
fastsat til 7 kr. pr. måned for 2 og 3 kr. 50 øre for 1.

6 Fra Randers amt var tilbagesendt sundhedsvedtægt
og bygningsvedtægt som ifølge politimesterens er-
klæring burde, burde være 2 selvstændige ved-
tægter, og politimesterens mente at det burde til-
føjes at ingen over 60 år var pligt til modtage
valg som kommunemedlemmer, hvilket sognerå-
det ikke kunde have noget imod.

7 Fra invalideforsikringsfonden var forespurgt om
husmand Kristjan Andersen Egå var arbejdsdygtig
 da han på ny havde søgt invaliderente. Det ved-
toges at svare at han siden han sidst søgte
var blevet noget dårligere både af helbred og arbejds-
førlighed.

8 Fra Peder Marius Pedersens hustru i Egå var sendt
anmodning om aldersrente. Hun tilstodes 19 kr. 75 øre
 i dyrtidstillæg 3 kr. 50 øre.

9 Til at revidere kommuneregnskabet vagtes proprietær
Holms og gdr. Villads P. Villadsen Lystrup samt A. Bomholt
 som suppleant.

10 Til Skjæring skole vedtoges det at anskaffe ny
sangbøger.

11 Da tømrer N. Poulsens datter i Krankbølle ikke havde ordnet
sit flyttebevis vedtoges det at idømme hende en mulkt
af 10 kr., hvis det ikke ordenedes i løbet af 8 dage.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

L. Schmidt
A. Berthelsen

Kr. Kristiansen
R. Helbo Sørensen

Jens Jensen
Emil Madsen

Søren Rasmussen
Chr. Pedersen

Onsdag D. 13. Okt. holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 En skrivelse fra Todbjerg-Mejlby sogneråd angående
Theodor Mogensens barns fortrydelsesret var indsendt
til amtet og derefter tilsendt sognerådet til erklæ-
ring. Sognerådet vilde indhente nærmere oplys-
ninger.
2Fra Frelsens hær var meddelt at Mejerist Ejnar
Villiam Sørensens adresse nu er apotekerstræde 8
hos forhenv. Landmand Laursen i Randers.



Det vedtoges i henhold til den ny brandpolitilov at an-

befale at den nuværende skorstensfejer J. P. Jensen Kolund 

ansættes for den følgende periode.

4 Fra politimesteren i Hads herred var meddelt, at han 

forskudsvis havde udbetalt 54 kr. for statshusm. Laurs J. Jørgensens 

barn. Det vedtoges at betale uden at forlange afsoning, 

men forespørge Odder sogneråd om barnet nu i 16 års 

alderen ikke kan forsørge sig selv. 

5 Fra Søren Fr. Andersen var sendt anmodning om en 

friplads på Egå efterskole til sin søn. Det vedtoges at 

tildele ham den ene og Anna Kålbys søn den anden.

6 Fra menighedsrådet forelå andragende om bygning af 

et ligkapel på Hjortshøj kirkegård. Sagen udsattes foreløbig 

det vedtoges at forespørge om amtet vilde give tilskud. 

7 Fra Thorsager-Bregnet sogneråd forelå anmodning om 

notering af en barnefødsel på fødselsstiftelsen moderen 

var Mette Kirstine Laursen. Det vedtoges noteret.

8 Det vedtoges at yde 10 kr. bedrag til Hjemmet for vand-

føre.

9 Det vedtoges at yde 10 kr. bidrag til fængselshjælpen.
10 Det vedtoges at yde 25 kr. som bidrag til nationalforeningen.

11 Det vedtoges at købe kul til skolerne men kun levere 

lidt ad gangen på grund af kulstrejken.

12 Fra Århus politikammer var meddelt at den der havde 

betalt 96 kr. forskudsvis for Jens Karl Pedersen Århus. 

Det vedtoges at lade ham afsone beløbet når sogne-

rådet havde betalt.

13 Fra sindssygehospitalet ved Risskov var forespurgt 

om sognerådet vilde betale for tandudtrækning 

for Agnes Nielsen da sygekasse ikke vilde betale.

Sognerådet mente at da hun nu tjente en go løn

kunde hun nok selv betale.

14Det veddeltes fra invalidforsikringsretten at de hav-

de nægtet Anna Kålby Skjæring invaliderende.

15 Fra nødhjælpsarbejdsudvalgt var sognerådets skri-

velse om bakkesænkninger tilsendt amtsvejinspek-

tøren der forlangte oplysning om belægning m.m.

16 Fra en del beboere i Skjæring var sendt andragende 

om anlæg af en gangsti fra A. P. Pedersens hus

 til strandvejen. Sagen udsattes foreløbig. 

17 Fra E. Thomsen, Bynksminde var sendt andragen-

de om at få vejen ved hans gård noget om- 



Det vedtoges i henhold til den ny brandpolitilov at an-
befale at den nuværende skorstensfejer J. P. Jensen Kolund
ansættes for den følgende periode.

4
Fra politimesteren i Hads herred var meddelt, at han
forskudsvis havde udbetalt 54 kr. for statshusm. Laurs J. Jørgensens
barn. Det vedtoges at betale uden at forlange afsoning,
men forespørge Odder sogneråd om barnet nu i 16 års
alderen ikke kan forsørge sig selv.

5
Fra Søren Fr. Andersen var sendt anmodning om en
friplads på Egå efterskole til sin søn. Det vedtoges at
tildele ham den ene og Anna Kålbys søn den anden.

6
Fra menighedsrådet forelå andragende om bygning af
et ligkapel på Hjortshøj kirkegård. Sagen udsattes foreløbig
det vedtoges at forespørge om amtet vilde give tilskud.

7
Fra Thorsager-Bregnet sogneråd forelå anmodning om
notering af en barnefødsel på fødselsstiftelsen moderen
var Mette Kirstine Laursen. Det vedtoges noteret.

8
Det vedtoges at yde 10 kr. bedrag til Hjemmet for vand-
føre.

9 Det vedtoges at yde 10 kr. bidrag til fængselshjælpen.

10 Det vedtoges at yde 25 kr. som bidrag til nationalforeningen.

11
Det vedtoges at købe kul til skolerne men kun levere
lidt ad gangen på grund af kulstrejken.

12
Fra Århus politikammer var meddelt at den der havde
betalt 96 kr. forskudsvis for Jens Karl Pedersen Århus.
Det vedtoges at lade ham afsone beløbet når sogne-
rådet havde betalt.

13
Fra sindssygehospitalet ved Risskov var forespurgt
om sognerådet vilde betale for tandudtrækning
for Agnes Nielsen da sygekasse ikke vilde betale.
Sognerådet mente at da hun nu tjente en go løn
kunde hun nok selv betale.

14 Det veddeltes fra invalidforsikringsretten at de hav-
de nægtet Anna Kålby Skjæring invaliderende.

15 Fra nødhjælpsarbejdsudvalgt var sognerådets skri-
velse om bakkesænkninger tilsendt amtsvejinspek-
tøren der forlangte oplysning om belægning m.m.

16
Fra en del beboere i Skjæring var sendt andragende
om anlæg af en gangsti fra A. P. Pedersens hus
 til strandvejen. Sagen udsattes foreløbig.

17
Fra E. Thomsen, Bynksminde var sendt andragen-
de om at få vejen ved hans gård noget om-



lagt for at undgå det skarpe sving ved hans fo-

dermesterhus. Det vedtoges at udsætte sagen til 

efter afholdt vejsyn.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt Jens Jensen

A. Berthelsen Søren Rasmussen Emil Madsen

R. Helbo Sørensen Chr. Pedersen

Onsdag D. 26. Okt. 1926 holdt sognerådet møde på sit lo-

kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

Alle medlemmer var mødte.

1 Det reviderede regnskab fremlagdes til eftersyn.
2 Det bestemtes at ligne 3/5 på fast ejendom og 2/5 på 

formue og lejlighed for de kommende 4 år.

3Ligeledes vedtoges det ved første behandling af 

fradrage 4000 kr. fra bygningsværdien ligeledes 

for de første 4 år.

4 Det vedtoges ikke at opkræve kommunal grundværdi-

stigningsskyld.

5 Fra den Kellerske åndsvage anstalt var sendt med-

delelse om der nu var plads på en ny oprettet anstalt 

på Sjælland til Martin Jensens datter Ane Laurine Jensen.

6 Fra politimesteren i Horsens var meddelt at han 

for Karsten Ejnar Jensen havde betalt 84 kr. som var

 uerholdelig ved udpantning. Det vedtoges at lade 

ham afsone beløbet.

7 Fra Randers amt var tilsendt betingelser for le-

vering af sten til landevejen. Det vedtoges at kom-

munen ikke vilde levere sten fra heden men 

nok indgå på at finansiere for arbejdet hvor 

Kommunens arbejdere fik arbejdet. 

8 Da R. Toft Hornebeg flytter fra Brandstrup ved-

toges det at foreslå gartner Kristjan Kristensen 

Grandly i hans sted. Brandsynsvidner er gårdejer 

Herman ris og Martin Sørensen Brandstrup.

9 Fra lærerinde Viskum Petersen var sendt anmodning 

om tilskud til hendes ophold på statens lærerkur-

sus. Det vedtoges ikke at yde noget tilskud.

10 Det vedtoges ikke at afholde folketælling i 

år, da folkeregisterføreren mente af registeret 

var godt i orden for tiden.  



lagt for at undgå det skarpe sving ved hans fo-
dermesterhus. Det vedtoges at udsætte sagen til
efter afholdt vejsyn.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

Jens Jensen
A. Berthelsen

Søren Rasmussen
Emil Madsen

R. Helbo Sørensen
Chr. Pedersen

Onsdag D. 26. Okt. 1926 holdt sognerådet møde på sit lo-
kale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.
Alle medlemmer var mødte.

1
Det reviderede regnskab fremlagdes til eftersyn.

2 Det bestemtes at ligne 3/5 på fast ejendom og 2/5 på
formue og lejlighed for de kommende 4 år.

3
Ligeledes vedtoges det ved første behandling af
fradrage 4000 kr. fra bygningsværdien ligeledes
for de første 4 år.

4
Det vedtoges ikke at opkræve kommunal grundværdi-
stigningsskyld.

5Fra den Kellerske åndsvage anstalt var sendt med-
delelse om der nu var plads på en ny oprettet anstalt
på Sjælland til Martin Jensens datter Ane Laurine Jensen.

6
Fra politimesteren i Horsens var meddelt at han
for Karsten Ejnar Jensen havde betalt 84 kr. som var
 uerholdelig ved udpantning. Det vedtoges at lade
ham afsone beløbet.

7
Fra Randers amt var tilsendt betingelser for le-
vering af sten til landevejen. Det vedtoges at kom-
munen ikke vilde levere sten fra heden men
nok indgå på at finansiere for arbejdet hvor
Kommunens arbejdere fik arbejdet.

8
Da R. Toft Hornebeg flytter fra Brandstrup ved-
toges det at foreslå gartner Kristjan Kristensen
Grandly i hans sted. Brandsynsvidner er gårdejer
Herman ris og Martin Sørensen Brandstrup.

9
Fra lærerinde Viskum Petersen var sendt anmodning
om tilskud til hendes ophold på statens lærerkur-
sus. Det vedtoges ikke at yde noget tilskud.

10
Det vedtoges ikke at afholde folketælling i
år, da folkeregisterføreren mente af registeret
var godt i orden for tiden.



11 Fra invalideforsikringsfonden var meddelt at syge-

kassen skulde standse udbetalingen af invalideenken til Anders 

Tr. Rasmussens datter Rasmine Dorthea Rasmussen, der var 

indlagt på ”Filadelfia" Det vedtoges at søge amtets tilskud 

til hendes indlæggelse der. 

Licitation over levering af vejmaterialer vedtoges det 

at afholde 10 november kl. 1.

Det vedtoges ikke foreløbig at udbetale ekstraordinær ar-

bejdsløshedshjælp.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt A. Berthelsen

Kr. Kristiansen Søren Rasmussen R. Helbo Sørensen

Jens Jensen Emil Madsen

Onsdag D. 10. November 1926 holdt sognerådet møde på fattiggården, 
hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var mødte.
1 Det vedtoges at anskaffe 4 vejvisere til at stille 

ved korsvejene her i kommunen.

2 Fra arbejdsmand Thorvald Kristensen Skjæirng hede var med-

delt at an ikke havde slået sten i Skjæring hede men kun haft 

grus harpning i 5 dage, så han mente ikke at han skyldte kom-

munen noget.

3 Det vedtoges at forlange enke Mette Kirstine Laursen der

 for tiden har opholdt i fattiggården i Rostved hjemsendt 

for at anbringe hende på vor egen fattiggård.

4 Fra Randers amt var sendt et cirkulære angående am-

tets inddeling i skorstensfejerdistrikter. Det foresloges her-

redsinddeling og dette forslag tiltrådtes af sognerådet.

5 Fra universitetsbestyrelsen i Århus var forespurgt om man

 ønskede et møde afholdt i Kommunen. Sognerådet 

antog ikke at der blev stor tilslutning til møderne men 

foreslog at der afholdtes møder i Egå og Hjortshøj.

6 Bygningsvedtægten var tilbagesendt med forslag om 

enkelte småændringer som sognerådet gik ind på.

7 Poul Kristensen Hesselballe mødte ved sogneråds mødet 

for at klage over en privatvej som han og Jakob Ebbesen 

og Jens Sørensen var berettiget til at færdes på.

Det vedtoges at lad Jens Jensen og Emil Madsen forsøge 

at få dem forligte.  



11
Fra invalideforsikringsfonden var meddelt at syge-
kassen skulde standse udbetalingen af invalideenken til Anders
Tr. Rasmussens datter Rasmine Dorthea Rasmussen, der var
indlagt på ”Filadelfia" Det vedtoges at søge amtets tilskud
til hendes indlæggelse der.
Licitation over levering af vejmaterialer vedtoges det
at afholde 10 november kl. 1.
Det vedtoges ikke foreløbig at udbetale ekstraordinær ar-
bejdsløshedshjælp.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

A. Berthelsen
Kr. Kristiansen

Søren Rasmussen
R. Helbo Sørensen

Jens Jensen
Emil Madsen

Onsdag D. 10. November 1926 holdt sognerådet møde på fattiggården,
hvor følgende sager behandledes. Alle medlemmer var mødte.

1 Det vedtoges at anskaffe 4 vejvisere til at stille
ved korsvejene her i kommunen.

2
Fra arbejdsmand Thorvald Kristensen Skjæirng hede var med-
delt at an ikke havde slået sten i Skjæring hede men kun haft
grus harpning i 5 dage, så han mente ikke at han skyldte kom-
munen noget.

3 Det vedtoges at forlange enke Mette Kirstine Laursen der
 for tiden har opholdt i fattiggården i Rostved hjemsendt
for at anbringe hende på vor egen fattiggård.

4
Fra Randers amt var sendt et cirkulære angående am-
tets inddeling i skorstensfejerdistrikter. Det foresloges her-
redsinddeling og dette forslag tiltrådtes af sognerådet.

5
Fra universitetsbestyrelsen i Århus var forespurgt om man
 ønskede et møde afholdt i Kommunen. Sognerådet
antog ikke at der blev stor tilslutning til møderne men
foreslog at der afholdtes møder i Egå og Hjortshøj.

6 Bygningsvedtægten var tilbagesendt med forslag om
enkelte småændringer som sognerådet gik ind på.

7 Poul Kristensen Hesselballe mødte ved sogneråds mødet
for at klage over en privatvej som han og Jakob Ebbesen
og Jens Sørensen var berettiget til at færdes på.
Det vedtoges at lad Jens Jensen og Emil Madsen forsøge
at få dem forligte.



8 Jens Kjær og Søren Søgård gav møde ved sognerådes mø-

det for at forhandle om prisen på stenslåning og grus-

harpning. Sognerådet vedtog at give 42 kr. for slåning

 af store sten 35 kr. for grusgravsten 27 kr. for opharpning 

af rald og 20 kr. for opharpning af store sten til slå-

ning.

9 Edv. Thomsen Bynksminde var mødt for at for-

handle om forlægning af vejen forbi hans gård.

Det vedtoges at da hen tilbød at give jorden til

 vejen og udføre jordarbejdet og køre stenene ved-

toges det at levere stenene gratis til vejens 

anlæg i hvorefter omlægningen vedtoges.

10 Fra Jens Mikkelsens enke Petrine var sendt anmod-

ning om aldersrente. Det vedtoges at yde hende

 en understøttelses af 8 kr. 25 + dyrtidstillæg 3 kr. 50 = 11 - 75 minus 

3 kr. 92 - 7 kr. 83 + ¼  1 kr. 96 - I alt 9 kr. 70 øre for måned.

11 Fra Odense var forespurgt om man erkendte en 

arbejdsmand Karl Hansen forsørgelsesberettiget her 

i kommunen. Ingen af sognerådet kendte ved-

kommende eller hans familie. Det overlodes Emil 

Madsen at skaffe nærmere oplysninger.

12 Ulykkesforsikringen tilsendte laster  til opgivelse af 

Kommunens arbejde. 

13 Fra politimesteren i Rougsø m. fl. h. var sendt 

opkrævning af 300 kr. som Anders Peter Pedersens skul-

de betale til sin fraseparere hustru. Det vedtoges at 

spørge ham om han kunde betale en del af belø-

bet. Han boer nu i Skjødstrup.

14 Fra lærer Niels Skjæring var sendt anmodning 

om tilskud til aftenskole. Det bevilligedes.

15

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen L. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

Jens Jensen Emil Madsen R. Helbo Sørensen



8
Jens Kjær og Søren Søgård gav møde ved sognerådes mø-
det for at forhandle om prisen på stenslåning og grus-
harpning. Sognerådet vedtog at give 42 kr. for slåning
 af store sten 35 kr. for grusgravsten 27 kr. for opharpning
af rald og 20 kr. for opharpning af store sten til slå-
ning.

9
Edv. Thomsen Bynksminde var mødt for at for-
handle om forlægning af vejen forbi hans gård.
Det vedtoges at da hen tilbød at give jorden til
 vejen og udføre jordarbejdet og køre stenene ved-
toges det at levere stenene gratis til vejens
anlæg i hvorefter omlægningen vedtoges.

10
Fra Jens Mikkelsens enke Petrine var sendt anmod-
ning om aldersrente. Det vedtoges at yde hende
 en understøttelses af 8 kr. 25 + dyrtidstillæg 3 kr. 50 = 11 - 75 minus
3 kr. 92 - 7 kr. 83 + ¼  1 kr. 96 - I alt 9 kr. 70 øre for måned.

11
Fra Odense var forespurgt om man erkendte en
arbejdsmand Karl Hansen forsørgelsesberettiget her
i kommunen. Ingen af sognerådet kendte ved-
kommende eller hans familie. Det overlodes Emil
Madsen at skaffe nærmere oplysninger.

12
Ulykkesforsikringen tilsendte laster  til opgivelse af
Kommunens arbejde.

13
Fra politimesteren i Rougsø m. fl. h. var sendt
opkrævning af 300 kr. som Anders Peter Pedersens skul-
de betale til sin fraseparere hustru. Det vedtoges at
spørge ham om han kunde betale en del af belø-
bet. Han boer nu i Skjødstrup.
14
Fra lærer Niels Skjæring var sendt anmodning
om tilskud til aftenskole. Det bevilligedes.

15 Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
L. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

Jens Jensen
Emil Madsen

R. Helbo Sørensen



Fortegnelse over bud ved licitationen over sten og grus D. 10-11-1926.

Nr. Leverandørens navnLeveringsstedet
Antal
favne
grus

Antal
favn
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raldkørsel
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Samlet sum
1 P. Linå - L. RasmusHesselballe Korsvejen1½ 17kr.35 kr.

2 L. Rasmussen Banstrup - Vorrevejen2½ - 155 favne 33kr3f 50 kr.
3 P. LinåL. Rasmusen Brandstrup-Hesselballe 1 f 18 K 2 fv. 33 k

4 P. LinåA. Poulsen Brandstrup Skjødstrup½f 153 fv 33
5

A PoulsP. Linå L. Rasmussen Brandstrup Sortemose1 f 152 f. 33kr2 f 50 kr
6 P. Linå Sine Holst Hjortshøj Kankbølle1½ 163 fv 38

2 fv 25

7 P. LinåKankbølle -Sønderborg X 2f - 25
8 L. Rasmusen P. Linå Kankbølle Stationsvej4-187½ 40kr1. 55kr
9 N. C. Poulsen Hjortshøj - Stationsvej 55 kr - 22

10 Laurits RasmussenElstedvejen 2½ 55kr.

11 P. Linå Laurits RasmusHjortshøj Hesselballe7k - 175 38 kr.1½ 55 K

12 P. Linå L. Rasmus Hesselballe- Grøttrup 5 35kr.½ 502½ 18kr.

13 J. Jakobsen
-
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Hedevejen

1-10 k.
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14 - Thomsen have 3 -12

15 N. C. Poulsen P. Kjærs mark efter by 5 - 12 kr.

16 J. JakobsenHavvejen langs stranden 4 - 15 kr.
17 N. C. Poulsen Mølgårds mark til mødt 3 - 19 kr.

18 J. Jakobsen Egå mølle efter Hjortshøj 2 - 24

19
J. JakobsenP. Blåbjeg
J. Jakobsen Alfred Poulsen til 2 

24 kørsel
6 - 26

1 - 

20 S. st.

21 S. st.
22 Sofus Poulse vej
23 P. Blåbjerg Anders Hansen 3. 30kr.3 - 30
24 J. Jakobsen Søren Sørensens ge 4 - 30
25 Ejner Grovsen S. s. ½ - 20

26 Jens Mikkelsen S Terp
1½ 23

27 P. Blåbjerg Fra bageren og til P. Holm 2f. 25kr.
28 N. C. Poulsen Ved dammen i Egå 3f. 24kr.
29 P. Blåbjerg Egå gade 1f. 24

30 Jens Mikkelsen S.st
Terp

1½ 23

31 N. C. Poulsen Oluf Pedersen 1 - 26kr.

32 P. Blåbjerg Egå havvej 2 - 25kr.
33 J. Jakbsen Kristjan Johansens gård2410 - 27

34 Blåbjerg 2 - 24

35 J. Mikkelsen Terp
3- 2150

36 J. Jakobsen Ved Kristjan Johansen 4f. 25
37 Ejner Grovsen 1½ 21kr.
38 A. P. Pedersen x x1
39 J. Jakobsen Ved Artur Sørensen 3 - 30 kr.
40 P. Blåbjerg Samme sted 1f. 24
41 J. Mikkelsen Samme stedf. 2 kr.

42 J. Jakobsen Ved Petra Heds ejend.2f. 25

A. P. Pedersen Ved M. Hjortshøj m.2f. 26



Fortegnelse over bud ved licitationen over sten og grus D. 10-11-1926.

Nr. Leverandørens navn Leveringsstedet
Antal
favne
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Antal
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Samlet sum

1 P. Linå - L. Rasmus Hesselballe Korsvejen 1½ 17kr. 35 kr.
2 L. Rasmussen Banstrup - Vorrevejen 2½ - 15 5 favne 33kr 3f 50 kr.
3 P. LinåL. Rasmusen Brandstrup-Hesselballe 1 f 18 K 2 fv. 33 k
4 P. LinåA. Poulsen Brandstrup Skjødstrup ½f 15 3 fv 33
5 A Pouls

P. Linå L. Rasmussen
Brandstrup Sortemose 1 f 15 2 f. 33kr 2 f 50 kr

6 P. Linå Sine Holst Hjortshøj Kankbølle 1½ 16 3 fv 38
2 fv 25

7 P. Linå Kankbølle -Sønderborg X 2f - 25

8
L. Rasmusen P. Linå Kankbølle Stationsvej 4-18 7½ 40kr 1. 55kr

9 N. C. Poulsen Hjortshøj - Stationsvej 5 5 kr - 22

10 Laurits Rasmussen Elstedvejen 2½ 55kr.

11 P. Linå Laurits Rasmus Hjortshøj Hesselballe 7k - 17 5 38 kr. 1½ 55 K

12 P. Linå L. Rasmus Hesselballe- Grøttrup 5 35kr. ½ 50 2½ 18kr.
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-
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1-10 k.
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14 - Thomsen have 3 -12
15 N. C. Poulsen P. Kjærs mark efter by 5 - 12 kr.
16 J. Jakobsen Havvejen langs stranden 4 - 15 kr.
17 N. C. Poulsen Mølgårds mark til mødt 3 - 19 kr.
18 J. Jakobsen Egå mølle efter Hjortshøj 2 - 24
19

J. Jakobsen
P. Blåbjeg

J. Jakobsen

Alfred Poulsen til 2

24 kørsel
6 - 26 1 -

20 S. st.
21 S. st.
22 Sofus Poulse vej

23 P. Blåbjerg Anders Hansen 3. 30kr. 3 - 30
24 J. Jakobsen Søren Sørensens ge 4 - 30
25 Ejner Grovsen S. s.

½ - 20

26 Jens Mikkelsen S
Terp
1½ 23

27 P. Blåbjerg Fra bageren og til P. Holm 2f. 25kr.

28 N. C. Poulsen Ved dammen i Egå 3f. 24kr.

29 P. Blåbjerg Egå gade 1f. 24

30
Jens Mikkelsen S.st

Terp
1½ 23

31 N. C. Poulsen Oluf Pedersen 1 - 26kr.

32 P. Blåbjerg Egå havvej 2 - 25kr.
33 J. Jakbsen Kristjan Johansens gård 24 10 - 27
34 Blåbjerg 2 - 24
35 J. Mikkelsen Terp

3- 2150
36 J. Jakobsen Ved Kristjan Johansen 4f. 25

37 Ejner Grovsen 1½ 21kr.

38 A. P. Pedersen x x1

39 J. Jakobsen Ved Artur Sørensen 3 - 30 kr.

40
P. Blåbjerg

Samme sted 1f. 24

41 J. Mikkelsen Samme sted f. 2 kr.

42 J. Jakobsen Ved Petra Heds ejend. 2f. 25

A. P. Pedersen Ved M. Hjortshøj m. 2f. 26



Den 8. December 1926 holdt sognerådet møde på sit lokale på fattiggården, 
hvor følgende sager behandledes. 

Alle medlemmer var mødte.

1 Ved 2. behandling vedtoges det at fradrage 4000 kr. i
beregningen af ejendomsskylden til kommuneskat.

2 Fra Randers optagelseshjem var forespurgt hvor Mette 

Kirstine Laursens
børnvar forsørgelsesberettigede. Sognerådet

her havde jo overtaget forsørgelsespligten.

3 Fra politikontoret i Strømmen var sendt opkræv-
ning af alimentationsbidrag for Anders Peter Petersen 
Skjødstrup. Da sognerådet nylig havde betalt 300 kr. 
mente sognerådet det mest rigtigt at få tilstillet 

resolution.

4 Fra børnetilsynet i Århus var meddelt at barnet Laura 
Sørine Mortensen var flyttet til landmand Nielsen Skjæ-
ring strand. Det meddeltes børnetilsynet at sogne-
rådet ikke kendte noget til dette og havde det
 været her havde det kun været en ganske kort tid.

5Fra amtsvejinspektøren var meddelt at amtsrådet 
havde vedtaget at afholde halvdelen af udgifterne 
ved sænkning af 2 bakker i Hjortshøj sogn.

6 Fra landarbejderforeningen forelå en skrivelse hvori 
der meddeltes, at de ikke kunde modtage sogne-
rådets tilbud på betaling for slåning af sten.

7 Gdr. Anders Laursen, Hesselballe har bedt sig fritaget 
for hvervet som brandfoged i Hesselballe brandfoged 
distrikt. Da andragende var 4 måneder for tidlig ind-

kommen udsattes udnævnelsen af en ny.

8 Et uægte barn af ugift Marie Kjerstine Nikoline Nielsen
 skulde indskrives i en anden kommunes kirkebog og 
K.S. Pedersen skulde undersøge hvor hun opholdt 

sig 10 månedersdagen. 

9 Det vedtoges at optage vejen fra landevejen til 
det gamle vadested fra Egåen forbi Jens Bomholt 
Hansens gård på kommunens regulativ som 
3 klasses bivej, samt forhøre på matrikelskon-
toret hvorvidt Jens Bomholt havde ret til er-

statning for jord på hele vejens længde.

10Fra Elsted kommune meddeltes at en herfra 
flyttet fodermester Erhart Hansen havde henvendt 

sig til Elsted sogneråd om at få sit barn 
indlagt på Bregninge og vilde have Hjortshøj-Egå
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9 Det vedtoges at optage vejen fra landevejen til
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indlagt på Bregninge og vilde have Hjortshøj-Egå



sogneråd til at overtage opholdskommunen forpligtelse da 

trangen var tilstede for de flyttede til Elsted.

Det vedtoges at forespørge Elsted sogneråd hvorvidt den 

nævnte trang var tilstede for fodermesteren flyttede hertil.

11 Fra Randers amt var indvilliget i at sognerådet for 

de kommende 3 år fastsatte forholdet mellem fast ejendom 

og formue og lejlighed til henholdsvis 3/5 og 2/5.

12 Fra skorstensfejer Rasmusen Hornslet var sendt anmodning 

om anbefaling som skorstensfejer for kommunen. Dette 

vedtoges.

13 Derefter vedtoges en brandvedtægt gældende for Hjorts-

høj Egå kommune.

14 Søren Laursen søgte om tillæg til aldersrenten og indgav ny

 skema. Renten kunde dog ikke forhøjes efter det mod-

tagende skema.

15 Fra Kristen Haa var sendt anmodning om 25 % til-

læg til aldersrenten. Dette vedtoges.

16 Det vedtoges til første behandling ved overslag over 

kommunen indtægt og udgift at ligne samme beløb 

som tidligere år.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen

Tirsdag D. 21. December holdt sognerådet møde på 

fattiggården. Følgende sager behandledes. 

1 Overslag over kommunens indtægt og udgift var til 2. 

behandling og et vedtoges at opkræve og udskrive samme 

beløb som i de foregående år.

2 Et forslag til mælkekontrol var tilsendt fra amtet 

men sognerådet mente det unødvendigt at indføre 

sådan her i Kommunen.

3 Anton Sørensen tilstodes 12 kr. til sygekassebidrag.
4 Et udvalg fra landarbejderne var mødte for at for-

handle om stenslåning. Sognerådet vilde ikke 
give

noget

afslag på forlangendet om arbejderne skulde slå det 

kvantum der manglede i fjord, hvorimod sogne-

rådet indgik på at betale 36 kr. pr favn til slåning

i heden.



sogneråd til at overtage opholdskommunen forpligtelse da
trangen var tilstede for de flyttede til Elsted.
Det vedtoges at forespørge Elsted sogneråd hvorvidt den
nævnte trang var tilstede for fodermesteren flyttede hertil.

11
Fra Randers amt var indvilliget i at sognerådet for
de kommende 3 år fastsatte forholdet mellem fast ejendom
og formue og lejlighed til henholdsvis 3/5 og 2/5.

12
Fra skorstensfejer Rasmusen Hornslet var sendt anmodning
om anbefaling som skorstensfejer for kommunen. Dette
vedtoges.

13
Derefter vedtoges en brandvedtægt gældende for Hjorts-
høj Egå kommune.

14
Søren Laursen søgte om tillæg til aldersrenten og indgav ny
 skema. Renten kunde dog ikke forhøjes efter det mod-
tagende skema.

15
Fra Kristen Haa var sendt anmodning om 25 % til-
læg til aldersrenten. Dette vedtoges.

16
Det vedtoges til første behandling ved overslag over
kommunen indtægt og udgift at ligne samme beløb
som tidligere år.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

A. Berthelsen
Chr. Pedersen

Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen
Jens Jensen

Emil Madsen

Tirsdag D. 21. December holdt sognerådet møde på
fattiggården. Følgende sager behandledes.

1
Overslag over kommunens indtægt og udgift var til 2.
behandling og et vedtoges at opkræve og udskrive samme
beløb som i de foregående år.

2
Et forslag til mælkekontrol var tilsendt fra amtet
men sognerådet mente det unødvendigt at indføre
sådan her i Kommunen.

3 Anton Sørensen tilstodes 12 kr. til sygekassebidrag.

4
Et udvalg fra landarbejderne var mødte for at for-
handle om stenslåning. Sognerådet vilde ikke

give
noget

afslag på forlangendet om arbejderne skulde slå det
kvantum der manglede i fjord, hvorimod sogne-
rådet indgik på at betale 36 kr. pr favn til slåning
i heden.



5 Da invalideforsikringsfonden udbetaler penge til 
Anders Theodor Rasmussen for hans datter Rasmine 

Dorthe Rasmussen vedtog sognerådet at nedlægge 
indsigelse da det betalte for hende på Kolonien 

”Filadelfia”.

6Fra Århus forøgelsesvæsen forelå skrivelse om at 
Rasmus Nielsens datter var indlagt på kommune-

hospitalet og der forlangtes refusion som sognerådet 
var villig til at yde.

7 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd forelå anerkendelse af 
Karlen Akton Kristjan Sørensen.

8 Fra amtet forelå tilsigelse om at det var villig til 
refundere 1/3 af udgifterne af Rasmine Dorthes Rasmus-
sens ophold på Kolonien ”Filadelfia”.

9 Fra Århus sindssygehospital var forlangt betaling 
for tandudtrækning for Agnes Nilsen. Sognerådet 
vedtog at betale når Agnes Nielsen rettede hen-
vendelse herom til sognerådet.
10.Fra Ane Marie Jensen Egå var sendt andragen-
de om aldersrente. hun tilstodes i alt 41 kr.

11 Fra Randers amts vejinspektør forelå meddelelse 
om at sognerådets andragende om nødhjælpsar-
bejde var indsendt til nødhjælpsarbejdsudvalget 

for Randers amt.

12 Fra Elsted sogneråd var forespurgt om Jens P.
 Rasmussen var forøgelsesberettiget i Hjortshøj Egå 
kommune. Han var tilstået 50 kr. Han erkendtes forsør-

gelsesberettiget her.

13 Da Ane Laurine Jensen nu er anbragt på Ebberød 
gårds åndsvage anstalt vedtoges det at søge amtet 
om tilskud.

14 Fra amtsvejinspektøren var meddelt at udregning-
en af det af Søren Brus afslåede areal var rigtigt.

15 Fra Sjællands stiftsamt var sendt en alimen-
tationssag for forvalter H. G. Astrup der er født 
i Krankbølle. Da det af afhøringen fremgår at 
han har opholdt sig i København fra 1/11 1915 til 
15/12 1921 måtte sognerådet antage at han var for-

sørgelsesberettiget i København. 

16 Det meddeltes at Niels Kr. Nielsen ikke kunde beta-
le sit idømte alimentationsbidrag som er ud-
redet af det offentlige. 

17 Regning for Jens Pedersens søn af Anders P. Pedersen sendes 

til Schmidt



5Da invalideforsikringsfonden udbetaler penge til
Anders Theodor Rasmussen for hans datter Rasmine
Dorthe Rasmussen vedtog sognerådet at nedlægge
indsigelse da det betalte for hende på Kolonien
”Filadelfia”.

6 Fra Århus forøgelsesvæsen forelå skrivelse om at
Rasmus Nielsens datter var indlagt på kommune-
hospitalet og der forlangtes refusion som sognerådet
var villig til at yde.

7 Fra Todbjerg-Mejlby sogneråd forelå anerkendelse af
Karlen Akton Kristjan Sørensen.

8 Fra amtet forelå tilsigelse om at det var villig til
refundere 1/3 af udgifterne af Rasmine Dorthes Rasmus-
sens ophold på Kolonien ”Filadelfia”.

9 Fra Århus sindssygehospital var forlangt betaling
for tandudtrækning for Agnes Nilsen. Sognerådet
vedtog at betale når Agnes Nielsen rettede hen-
vendelse herom til sognerådet.

10.Fra Ane Marie Jensen Egå var sendt andragen-
de om aldersrente. hun tilstodes i alt 41 kr.

11Fra Randers amts vejinspektør forelå meddelelse
om at sognerådets andragende om nødhjælpsar-
bejde var indsendt til nødhjælpsarbejdsudvalget
for Randers amt.
12 Fra Elsted sogneråd var forespurgt om Jens P.

 Rasmussen var forøgelsesberettiget i Hjortshøj Egå
kommune. Han var tilstået 50 kr. Han erkendtes forsør-
gelsesberettiget her.

13 Da Ane Laurine Jensen nu er anbragt på Ebberød
gårds åndsvage anstalt vedtoges det at søge amtet
om tilskud.

14 Fra amtsvejinspektøren var meddelt at udregning-
en af det af Søren Brus afslåede areal var rigtigt.

15 Fra Sjællands stiftsamt var sendt en alimen-
tationssag for forvalter H. G. Astrup der er født
i Krankbølle. Da det af afhøringen fremgår at
han har opholdt sig i København fra 1/11 1915 til
15/12 1921 måtte sognerådet antage at han var for-
sørgelsesberettiget i København.

16 Det meddeltes at Niels Kr. Nielsen ikke kunde beta-
le sit idømte alimentationsbidrag som er ud-
redet af det offentlige.

17 Regning for Jens Pedersens søn af Anders P. Pedersen sendes
til Schmidt



Mandtalslisten gennemgikkes og rettedes og ny- 

tilflyttere påførtes.

Tilflyttere ansattes i kommuneskat.

Mødet hævet.
Villads J. VilladsenEmil Madsen Jens Jensen

A. Berthelsen R. Helbo Sørensen Søren Rasmussen

Chr. Pedersen L. Schmidt

Onsdag D. 21. Januar 1927 holdt sognerådet møde 

på sit lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes. 

1 Da centralbestyrer A. M. Petersen, Skjæring får vedvarende fat-

tighjælp (ca. 500 kr. hver vinter) vedtoges det at gøre telefonselskabet 

opmærksom på dette forhold, da den ret til hjemsendelse som 

loven hjemler ved ydelse af stor fattighjælp kan an-

vendes, så længe koen er ansat ved telefoncentralen. 

2 Kommunens oversag var tilbagesendt til erklæring, da der ikke 

var overslag over menighedens udgifter. Det vedtoges at svare 

at da sognerådet intet havde modtaget fra menigheds-

rådet kunde overslag ikke fremskaffes. Sognerådet mente at 

det nok kunde administrer med det man mente at vil-

le påligne.

3Kristjan Kristensen var tilstede ved sognerådet for at 

få sygekassebidraget for sin fader betalt af kommunekassen. 

Da der ingen restancer var kunde sognerådet ikke indlade 

sig herpå.

4 Ølsgård mødte ligeledes for at få sognerådet til at betale

 sygekassebidrag. Det vedtoges at betale bidraget. 

5 Som voldgiftsmand til jagtrettens afløsning i Randers 

amt valgtes for tiden 1927-30 proprietær Holms, Kristine

 borg og forpagter Schmidt Skjæringmunkgård.

6 Da det synes at fremgå at sognerådet ikke har 

søgt om amts tilladelse til at yde boliglån til 

skomager Alstrup og dræning graver Søren F. Andersen 

vedtoges det at søge om tilladelsen.

7 Fra politimesteren i Voer og Nem herreder var sendt op-

krævning af alimentationsbidrag for C. F. V. Hartmann. 

Det vedtoges at lade ham afsone beløbet.

8Fra gårdejer Rasmus Mortensen Brandstrup var sendt 

anmodning om en friplads på Egå efterskole til 

sommer. Sognerådet mente at Egå sogn skulde have nævnte

friplads.



Mandtalslisten gennemgikkes og rettedes og ny-
tilflyttere påførtes.
Tilflyttere ansattes i kommuneskat.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
Emil Madsen

Jens Jensen
A. Berthelsen

R. Helbo Sørensen
Søren Rasmussen

Chr. Pedersen
L. Schmidt

Onsdag D. 21. Januar 1927 holdt sognerådet møde
på sit lokale på fattiggården. Følgende sager behandledes.

1
Da centralbestyrer A. M. Petersen, Skjæring får vedvarende fat-
tighjælp (ca. 500 kr. hver vinter) vedtoges det at gøre telefonselskabet
opmærksom på dette forhold, da den ret til hjemsendelse som
loven hjemler ved ydelse af stor fattighjælp kan an-
vendes, så længe koen er ansat ved telefoncentralen.

2 Kommunens oversag var tilbagesendt til erklæring, da der ikke
var overslag over menighedens udgifter. Det vedtoges at svare
at da sognerådet intet havde modtaget fra menigheds-
rådet kunde overslag ikke fremskaffes. Sognerådet mente at
det nok kunde administrer med det man mente at vil-
le påligne.

3
Kristjan Kristensen var tilstede ved sognerådet for at
få sygekassebidraget for sin fader betalt af kommunekassen.
Da der ingen restancer var kunde sognerådet ikke indlade
sig herpå.

4Ølsgård mødte ligeledes for at få sognerådet til at betale
 sygekassebidrag. Det vedtoges at betale bidraget.

5Som voldgiftsmand til jagtrettens afløsning i Randers
amt valgtes for tiden 1927-30 proprietær Holms, Kristine
 borg og forpagter Schmidt Skjæringmunkgård.

6 Da det synes at fremgå at sognerådet ikke har
søgt om amts tilladelse til at yde boliglån til
skomager Alstrup og dræning graver Søren F. Andersen
vedtoges det at søge om tilladelsen.

7Fra politimesteren i Voer og Nem herreder var sendt op-
krævning af alimentationsbidrag for C. F. V. Hartmann.
Det vedtoges at lade ham afsone beløbet.

8Fra gårdejer Rasmus Mortensen Brandstrup var sendt
anmodning om en friplads på Egå efterskole til
sommer. Sognerådet mente at Egå sogn skulde have nævnte
friplads.



9 Da fodermester Erhart Hansen, Hjortshøjlund 

ikke havde betalt afkrævedes skolemukte ved-

toges det at lade ham afsone beløbet.

10 Det vedtoges for 2 år at yde Marie Laursens pleje-
forældre i Jels 100 kr. årlig de sidste 100 kr. til konfir-

mationen.

11 Det vedtoges at forsøge at få Poul Rasmussen
 anbragt på asylet på fattiggården foreløbig for at 
skaffe plads til  Marinus Pedersen familie.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Jens Jensen R. Helbo Sørensen

Emil Madsen Søren Rasmussen Kr. Kristiansen

Chr. Pedersen A. Berthelsen L. Schmidt

Tirsdag D. 1. Februar holdt sognerådet møde på sit 
lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 I anledning af sognerådets andragende om optagelse af 
en vej fra Grenå landevej til Egåen forbi Jens Bomholdts 
gård var der sendt en henvendelse til sognerådets om 

at optag vejen i en bredde af 12 alen. Sognerådet vilde 
helst undgå at optage vejen i denne bredde før en 
bro over åen kunde bygges og et muligt tilskud fra
 Århus cykelklub kunde erholdes.

2 Der forelå en tilladelse fra amtet om at anbringe 
den i Skød kommune forsørgelses berettigede Marinus 

Pedersen på Mariager arbejdsanstalt foreløbig for 3 

måneder.

3
Fra Randers amt forelå tilladels til at Alma 

Laurine jens udgifter til opholdet på Ebberødgård 
refunderedes med 1/3 fra amtet. 

4 Fra amtsvejinspektøren var sendt meddelelse om at 
arbejdet ved bakkesænkningerne her i kommunen var 
overdraget kommunens arbejdere efter tilbud fra 
Julius Junker, Brandstrup.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen I. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen
Søren Rasmussen

Jens Jensen Emil Madsen



9Da fodermester Erhart Hansen, Hjortshøjlund
ikke havde betalt afkrævedes skolemukte ved-
toges det at lade ham afsone beløbet.

10 Det vedtoges for 2 år at yde Marie Laursens pleje-
forældre i Jels 100 kr. årlig de sidste 100 kr. til konfir-
mationen.

11Det vedtoges at forsøge at få Poul Rasmussen
 anbragt på asylet på fattiggården foreløbig for at
skaffe plads til  Marinus Pedersen familie.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

Jens Jensen
R. Helbo Sørensen

Emil Madsen
Søren Rasmussen

Kr. Kristiansen
Chr. Pedersen

A. Berthelsen
L. Schmidt

Tirsdag D. 1. Februar holdt sognerådet møde på sit
lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1 I anledning af sognerådets andragende om optagelse af
en vej fra Grenå landevej til Egåen forbi Jens Bomholdts
gård var der sendt en henvendelse til sognerådets om
at optag vejen i en bredde af 12 alen. Sognerådet vilde
helst undgå at optage vejen i denne bredde før en
bro over åen kunde bygges og et muligt tilskud fra
 Århus cykelklub kunde erholdes.

2 Der forelå en tilladelse fra amtet om at anbringe
den i Skød kommune forsørgelses berettigede Marinus
Pedersen på Mariager arbejdsanstalt foreløbig for 3
måneder.

3
Fra Randers amt forelå tilladels til at Alma
Laurine jens udgifter til opholdet på Ebberødgård
refunderedes med 1/3 fra amtet.

4Fra amtsvejinspektøren var sendt meddelelse om at
arbejdet ved bakkesænkningerne her i kommunen var
overdraget kommunens arbejdere efter tilbud fra
Julius Junker, Brandstrup.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen

I. Schmidt
A. Berthelsen

Chr. Pedersen
Kr. Kristiansen

Søren Rasmussen
Jens Jensen

Emil Madsen



Onsdag D. 9. Februar 1927 holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

1 Fra Københavns magistrat var sendt opkrævning på alimen-

tationsbidrag for Bernhart Adamsen. Det vedtoges at lade 

ham afsone beløbet.

2 Fra landsforeningen ”Bedre byggeskik” var sendt anmodning om 

årsbidrag. Det vedtoges ikke at bidrage. 

3Fra indenrigsministeriet var meddelt at arbejdet 

ved nødhjælpsarbejder ved bakkesænkning var anerkendt 

og der vil blive det et tilskud af 3 pr. dag.

4 Fra Karen Elisabet Linå var sendt ansøgning om friplads 

på Egå efterskole. Da pladsen skulde besattes fra Egå 

sogn stillede sognerådet sig afventende. 

5 Fra Elsted sognerådet var meddelt at fodermester 

Erhart Hansens søn var blevet trængende til ophold 

på åndsvage anstalt her i kommunen og fastholdt for-

dringen om at Hjortshøj Egå kommunen skulde betrag-

tes som opholdskommune. Skjønt sognerådet ikke 

troede at det hjalp noget vedtoges det at sende 

sagen til Randers amt. 

6 Fra Hasle Skejby-Lisbjerg sogneråd forelå anerkendelse 

af enke Ane Marie Jens Egå mark. 

7 Fra invalideforsikringsretten var meddelt at den hav-

de nægtet at yde invalidrente til fisker Peter Laurits

 Larsen, Skjæring.

8 Fra Århus politikammer var forlangt alimentations-

bidrag for Peter Bruus Sørensen København. Det ved-

toges at forlange alimentanten til at afsone beløbet.

9 Fra Kastrup maskinfabrik i Randers var sendt tilbud 

på en brandsprøjte kaldet ”ginge”

10 Fra arbejdsløshedsforsikringen var meddelt at kommunen 

bør indbetale et bidrag til arbejdsløshedsfonden for 

de arbejdere den beskæftiger.

11 Fra arbejdsløshedsforsikringen var meddelt at 

der Fredag D. 11. ds. Afholdes et belærende diskus-

sionsmøde på forsamlingsbygningen i Århus kl. 4 aften.
12 Fra Skjødstrup sogneråd var meddelt at de have 

bevilliget Anders Peter Petersen en ugentlig hjælp 

af 10 kr. det vedtoges at meddele Skjødstrup sogne-

råd at såfremt han ikke kunde nøjes med 5 kr. pr. 
uge måtte han hjemsendes og leveres på fattiggården.   



Onsdag D. 9. Februar 1927 holdt sognerådet møde på sit lokale
på fattiggården, hvor følgende sager behandledes.

1
Fra Københavns magistrat var sendt opkrævning på alimen-
tationsbidrag for Bernhart Adamsen. Det vedtoges at lade
ham afsone beløbet.

2
Fra landsforeningen ”Bedre byggeskik” var sendt anmodning om
årsbidrag. Det vedtoges ikke at bidrage.

3
Fra indenrigsministeriet var meddelt at arbejdet
ved nødhjælpsarbejder ved bakkesænkning var anerkendt
og der vil blive det et tilskud af 3 pr. dag.

4
Fra Karen Elisabet Linå var sendt ansøgning om friplads
på Egå efterskole. Da pladsen skulde besattes fra Egå
sogn stillede sognerådet sig afventende.

5
Fra Elsted sognerådet var meddelt at fodermester
Erhart Hansens søn var blevet trængende til ophold
på åndsvage anstalt her i kommunen og fastholdt for-
dringen om at Hjortshøj Egå kommunen skulde betrag-
tes som opholdskommune. Skjønt sognerådet ikke
troede at det hjalp noget vedtoges det at sende
sagen til Randers amt.

6 Fra Hasle Skejby-Lisbjerg sogneråd forelå anerkendelse
af enke Ane Marie Jens Egå mark.

7 Fra invalideforsikringsretten var meddelt at den hav-
de nægtet at yde invalidrente til fisker Peter Laurits
 Larsen, Skjæring.

8
Fra Århus politikammer var forlangt alimentations-
bidrag for Peter Bruus Sørensen København. Det ved-
toges at forlange alimentanten til at afsone beløbet.

9 Fra Kastrup maskinfabrik i Randers var sendt tilbud
på en brandsprøjte kaldet ”ginge”

10 Fra arbejdsløshedsforsikringen var meddelt at kommunen
bør indbetale et bidrag til arbejdsløshedsfonden for
de arbejdere den beskæftiger.

11 Fra arbejdsløshedsforsikringen var meddelt at
der Fredag D. 11. ds. Afholdes et belærende diskus-
sionsmøde på forsamlingsbygningen i Århus kl. 4 aften.

12 Fra Skjødstrup sogneråd var meddelt at de have
bevilliget Anders Peter Petersen en ugentlig hjælp
af 10 kr. det vedtoges at meddele Skjødstrup sogne-
råd at såfremt han ikke kunde nøjes med 5 kr. pr.
uge måtte han hjemsendes og leveres på fattiggården.



13 Angående et spørgsmål angående refusion af 

kørsel med syge var der af Randers amt 

henvist til at få spørgsmål afgjort ved 

Århus amts, hvilket vedtoges.

14 Der forelå meddelelse fra politikontoret at Al-

bert Pedersen Egå havde fået æresoprejsning.

15 Fra invalideforsikringsfonden var meddelt at syge 

kassen i Hjortshøj havde fået meddelelse om at ind-

betale Rasmus Dortea Rasmussens invalidererente 

direkte til sognerådet.

16 Fra politikontoret var sendt opkrævning på ali-

mentationsbidrag for Anders Peter Pedersen Skjød-

strup.

17 Fra Randers amtsråd var forlangt forslag til 

afgift fra handlende med stærke drikke her i 

kommunen. Der foresloges samme sum som fore-

gående år.

18 Fra Jens Chr. Helbo Hesselballe var sendt anmod-

ning om en friplads på Egå efterskole til sin datter.

19 Overslag til menighedsrådets udgifter var frem-

lagt.

20 Fra brandfogden i Skjæring var meddelt at brand-

sprøjtens slange var itu og det vedtoges at købe en

 ny, som det overdroges brandfogden at anskaffe.

21 Fra Randers amt forelå meddelelse om at der 

var tilstået 1/3 af udgifterne til Anna Laurine Jen-

sens ophold på Ebberødgårds åndssvageanstalt.

22 Fra Randers amt var forlangt oplysning om hvor 

mange aldersrentenydere der var plads til i kom-

munens alderdomshjem og hvor mange der var besat 

D. 31. december i år. Det vedtoges at meddele at der 

var plads til 8 aldersrentenydende. Der var ingen 

sygeafdeling og den 31/12 var der 4 pladser besat.

23 Fra Sorring Stjær Galten sogneråd var meddelt at 

det havde tilstået arbejdsmand Heinrik Sørensen fat-

tighjælp.

24 Fra Jakob Møller, Lystrup var sendt andragende om 

større aldersrente. Det vedtoges at forhøje aldersrenten 

med 25 % da han nu var enkemand.

25 Fra fisker Niels Nielsen, Skjæring var sent et 

skema med ansøgning om plads på blindeinsti-

tutet for sit barn. Sognerådet vilde gærne anbefale.  



13
Angående et spørgsmål angående refusion af
kørsel med syge var der af Randers amt
henvist til at få spørgsmål afgjort ved
Århus amts, hvilket vedtoges.

14
Der forelå meddelelse fra politikontoret at Al-
bert Pedersen Egå havde fået æresoprejsning.

15
Fra invalideforsikringsfonden var meddelt at syge
kassen i Hjortshøj havde fået meddelelse om at ind-
betale Rasmus Dortea Rasmussens invalidererente
direkte til sognerådet.

16
Fra politikontoret var sendt opkrævning på ali-
mentationsbidrag for Anders Peter Pedersen Skjød-
strup.

17
Fra Randers amtsråd var forlangt forslag til
afgift fra handlende med stærke drikke her i
kommunen. Der foresloges samme sum som fore-
gående år.

18
Fra Jens Chr. Helbo Hesselballe var sendt anmod-
ning om en friplads på Egå efterskole til sin datter.

19
Overslag til menighedsrådets udgifter var frem-
lagt.

20
Fra brandfogden i Skjæring var meddelt at brand-
sprøjtens slange var itu og det vedtoges at købe en
 ny, som det overdroges brandfogden at anskaffe.

21
Fra Randers amt forelå meddelelse om at der
var tilstået 1/3 af udgifterne til Anna Laurine Jen-
sens ophold på Ebberødgårds åndssvageanstalt.

22
Fra Randers amt var forlangt oplysning om hvor
mange aldersrentenydere der var plads til i kom-
munens alderdomshjem og hvor mange der var besat
D. 31. december i år. Det vedtoges at meddele at der
var plads til 8 aldersrentenydende. Der var ingen
sygeafdeling og den 31/12 var der 4 pladser besat.

23
Fra Sorring Stjær Galten sogneråd var meddelt at
det havde tilstået arbejdsmand Heinrik Sørensen fat-
tighjælp.

24
Fra Jakob Møller, Lystrup var sendt andragende om
større aldersrente. Det vedtoges at forhøje aldersrenten
med 25 % da han nu var enkemand.

25
Fra fisker Niels Nielsen, Skjæring var sent et
skema med ansøgning om plads på blindeinsti-
tutet for sit barn. Sognerådet vilde gærne anbefale.



26 Fra beboerne i Kankbølle var andraget om at for Søren  
Jensen Kankbølle Brandstrupvejen sænket ca. 30 tommer. 
Sognerådet have ikke noget imod at det blev gjort når 

de selv afholdt omkostningerne derved.

27 Valglisterne for Egå sogn revideredes.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen I. Schmidt Chr. Pedersen

A. Berthelsen R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 23. Februar 1927 holdt sognerådet ekstraordinær 

sognerådsmøde efter at ligning til Kommuneskatten 

var endt. Følgende sager behandledes. 

1 Til brandfoged for Hesselballe brandfogeddistrikt 

valgtes gårdbestyrer Ferdinand Horup i stedet for 

gårdejer Anders Laursen, Hesselballe.

2Fra Kalundborg politimester var sendt opkrævning 

af 54 kr. som alimentationsbidrag for Niels Sigurd 

Andersen, Viby fed. Det vedtoges at lade ham af-

sone beløbet.

3 Sognerådet havde ladet en forespørgsel gå til amtet 

om, hvorvidt man kunde nægte at overtage opholdskom-

munens forpligtelser, hvilket når fodermester Erhart Han-

sens datter anbragtes på en åndsvageanstalt Amtet an-

tog at kommunen måtte betragtes som opholdskom-

mune.

4 Fra Møltrup optagelseshjem var forespurgt om sognerådet 

var villig til at yde hjælp til beklædning til kommis Anders 

Borum Jensen Pedersen. Det vedtoges at forespørge hvorme-

get han trængte til. Han var indlagt fra Frederik fattigud-

valg.

5 Fra Randers amt var tilsendt et cirkulære fra land-

brugsministeriet hvori det på bødes at udrydde oksebremse-

laverne. Det vedtoges at lade dyrelægen i Hjortshøj ordne 

sagen hos alle de der ikke i forvejen fra en dyrelæge 

havde attest for at oksebræmmen var udryddet ved 

hans ejendom. Disse attester skulde være sognerådet 

i hænde inden 10 April.



26Fra beboerne i Kankbølle var andraget om at for Søren
Jensen Kankbølle Brandstrupvejen sænket ca. 30 tommer.
Sognerådet have ikke noget imod at det blev gjort når
de selv afholdt omkostningerne derved.

27 Valglisterne for Egå sogn revideredes.

Mødet hævet.

Villads J. Villadsen
I. Schmidt

Chr. Pedersen
A. Berthelsen

R. Helbo Sørensen

Onsdag D. 23. Februar 1927 holdt sognerådet ekstraordinær
sognerådsmøde efter at ligning til Kommuneskatten
var endt. Følgende sager behandledes.

1 Til brandfoged for Hesselballe brandfogeddistrikt
valgtes gårdbestyrer Ferdinand Horup i stedet for
gårdejer Anders Laursen, Hesselballe.

2 Fra Kalundborg politimester var sendt opkrævning
af 54 kr. som alimentationsbidrag for Niels Sigurd
Andersen, Viby fed. Det vedtoges at lade ham af-
sone beløbet.

3
Sognerådet havde ladet en forespørgsel gå til amtet
om, hvorvidt man kunde nægte at overtage opholdskom-
munens forpligtelser, hvilket når fodermester Erhart Han-
sens datter anbragtes på en åndsvageanstalt Amtet an-
tog at kommunen måtte betragtes som opholdskom-
mune.

4 Fra Møltrup optagelseshjem var forespurgt om sognerådet
var villig til at yde hjælp til beklædning til kommis Anders
Borum Jensen Pedersen. Det vedtoges at forespørge hvorme-
get han trængte til. Han var indlagt fra Frederik fattigud-
valg.

5 Fra Randers amt var tilsendt et cirkulære fra land-
brugsministeriet hvori det på bødes at udrydde oksebremse-
laverne. Det vedtoges at lade dyrelægen i Hjortshøj ordne
sagen hos alle de der ikke i forvejen fra en dyrelæge
havde attest for at oksebræmmen var udryddet ved
hans ejendom. Disse attester skulde være sognerådet
i hænde inden 10 April.



6 Fra Randers amt var indsendt til erklæring 

en skrivelse fra arbejdsm. Herluf Pedersen, Skjæ-

ring, som han havde sendt til Mygind sogneråd. 
Han besværede sig over, at han ikke kunde komme 
til at deltage i det af kommunen igangsatte nød-
hjælpsarbejde. Det vedtoges at svare at på det tids-
punkt H. Pedersen henvendte sig om arbejde var der 
intet nødhjælpsarbejde i gang her i kommunen og 
da arbejdet er overtaget af arbejdere i Hjortshøj sogn 
har sognerådet ingen indflydelse på hvem der 

beskæftiges ved dette arbejde.

7 Fra arbejdsmand Andreas Rasmussen, Egå var med-

delt, at han havde modtaget pengehjælp i 13 uger 
af Egå sygekasse 
og forlangte sognerådet til at udbetale hjælp i

kommende 13 uger. Sognerådet indvilligede heri.

Mødet hævet.
Villads J. Villadsen Chr. Pedersen A. Berthelsen

Søren Rasmussen R. Helbo Sørensen Jens Jensen

Emil Madsen

Onsdag D. 9. Marts 1927 holdt sognerådet møde på sit lokale 

på fattiggården. Følgende sager behandledes. 

1 Fra skattedepartementet var meddelt at sagen med R. 
Sørensen Hjortshøj angående hans skat var ordnet med en
 lille indbetaling til statskassen. 

2Fra gartner Brøns Appelt var sendt en klage over vejen 
mellem hans ejendom til Skjæring. Det vedtoges at skaffe 

et læs grus fra Lisbjerg til det værste sted.

3 Fra blindeinstituttet var sendt meddelelse om at den 
af Niels Nielsens for sin søn indsendte begæring om 
firplads ikke kunde bevilliges og sognerådet kaution 
forlangtes for betalingen. Det vedtoges at forhandle 

med faderen for kaution indsendtes.

4 Fra Rougsø m. f. h politi var sendt anmodning om at 
betale 66 kr. for Anders P. Pedersen Skjødstrup. Det vedtoges 

betale.

5 Fra soldaterhjemmet i Grundtvigs hus i København var sendt 
anmodning om bidrag. Det vedtoges intet bidrag at yde.  



6 Fra Randers amt var indsendt til erklæring
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 lille indbetaling til statskassen.

2 Fra gartner Brøns Appelt var sendt en klage over vejen
mellem hans ejendom til Skjæring. Det vedtoges at skaffe
et læs grus fra Lisbjerg til det værste sted.

3 Fra blindeinstituttet var sendt meddelelse om at den
af Niels Nielsens for sin søn indsendte begæring om
firplads ikke kunde bevilliges og sognerådet kaution
forlangtes for betalingen. Det vedtoges at forhandle
med faderen for kaution indsendtes.

4 Fra Rougsø m. f. h politi var sendt anmodning om at
betale 66 kr. for Anders P. Pedersen Skjødstrup. Det vedtoges
betale.
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anmodning om bidrag. Det vedtoges intet bidrag at yde.



6 Fra boelsmand Kristen Horup Hesselballe var sendt anmodning 

om aldersrente. Han tilstodes 31 kr. 25 øre + dyrtidstillæg.

7 Det vedtoges at ligne 20 % af indkomstskatten som kirkeskat.
8 Valglisterne revideredes og nogle vælgere der havde klaget 

over ikke at være optaget blev optaget på valglisten.

9 Da gårdejer Ejnar Grosen, Egå har bedt sig fritaget for hver-

vet som brandfoged for Egå brandfogeddistrikt vedtoges det

 at forslå forpagter Peter Brandstrup Egå valgt i hans sted.

10 Fra Århus forsørgelsesudvalg var forespurgt om arbejdkarl 

Egner Nielsen der er født i Skjæring, erkendtes forsørgelsesbe-

rettiget her i kommunen. Det vedkommende kun er 22 år erkendtes 

han forsørgelsesberettiget her. 

11 Fra indenrigsministeriet var sendt meddelelse om at dyr-

tidstillægget for aldersrentenydere var sat til 7 kr. månedlig 

for ægtepar og 3 kr. 50 øre for ugifte.

12 Det vedtoges at bekendtgøre i bladene om ødelæggelse af 

oksebremselarverne.

13 Til vikar ved Hjortshøj skole antoges til 1. April nuværen-

de lærer ved Egå efterskole Gustav Petersen og det mentes 

det rettest at han lønnedes med embedets grundløn for den 

tid han fungerede som lærer.

14 Det vedtoges at yde et tilskud af 1000 kr. til et 

ligkapel ved Hjortshøj kirke og søge amtets tilladelse hertil.

15 Hvorefter aldersrentenydernes rente beregnedes for 

det kommende år.

Mødet hævet
Villads J. Villadsen L. Schmidt Emil Madsen

Jens Jensen Søren Rasmussen A. Berthelsen

Chr. Pedersen R. Helbo Sørensen Kr. Kristiansen

Onsdag D. 13. April 1927 holdt sognerådet møde på sit 

lokale på fattiggården, hvor følgende sager behandledes. 

Alle medlemmer var mødte. 

1Fra dyrlæge Kristensen, Århus var fremsendt fortegnelse over 

de besætninger hvor han havde foretaget ødelæggelse af okse-

bremselarver. Den resterende del af besætninger vil det blive over-

draget til dyrlæge Rasmusen at undersøge.

2 Jens Iversen Henriksen klagede over sin skatteansættelse 

men han henvistes til at klage til skatterådet hvilken 

afgørelse sognerådet vilde omregne efter. 
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1 Fra dyrlæge Kristensen, Århus var fremsendt fortegnelse over
de besætninger hvor han havde foretaget ødelæggelse af okse-
bremselarver. Den resterende del af besætninger vil det blive over-
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3 Niels Nielsen, Skjæring var mødt angående sin 
søns anbringelse på blindeinstituttet. Det vedtoges 
efter hans forslag at udsætte sagen en måned. 

4 Som repræsentant for arbejderne mødte Hans Nielsen 

og det vedtoges at yde de fortsat  

forsørger-

hjælp som havde op-

brugt deres ekstraordinære hjælp til 1. Maj hvorimod de 

andre ikke mere kunde modtage fortsat forsørgelsestillæg, 

hvilket meddeles hjælpekasseformanden.

5 Fra kolonien Filadelfia forlangtes bevilliget en hel del 
klædningsstykker til Rasmine Dorthea Rasmussen hvilket 

man ikke vilde modsætte sig.

6 Det vedtoges at forespørge tømrer Marius Niels Egå 
om han vilde tage sin søn fra epileptikerhjemmet hvis 
sognerådet ydede en vis bestemt sum daglig.

7 Fra vurderingsrådet var tilsendt en forhøjelse af 
ejendomsskylden for 3 ejendomme her i kommunen.

8 Fra politikontoret for Rougsø herred var opkrævet forsør-

gelsesbidrag for Anders P. Petersens barn. Det vedtoges at 

betale uden at forlange afsoning.

9
Godkendelse af besættelse af embedet som vikar ved Hjorts-

høj skole forelå fra provsten.

10 Fra Århus amt var meddelt at man ikke mente 
at det kunde pålægges Beder Malling sogneråd at 
yde refusion for lægekørsel og kørsel til sygehus.

11 Fra sygekasseinspektoratet var på ny tilsendt en skrivelse 
fra Anders Kristensen, Hesselballe med klage over syge
 kassens nægtelse af dagpenge. Det vedtoges at henvise
 til at han flere gange sidste gang i vinter har hen-

vendt sig til sognerådet om at betale hans sygekasse-

bidrag da han ikke selv havde evne dertil.

12 Fra Randers amt forelå billigelse af at der brug-
tes et fradrag af 4000 kr. før kommuneskatten beregne-

des, og som gældende for 4 år.

13 Ligeledes meddeltes at rågebekæmpelsen måtte 

påbegyndes senest den 15. April.

14 Fra Mygind Krogsbæk Skjørring sogneråd forelå aner-

kendelse af Herlufs Pedersen, Skjæring.

15 Fra Nørvang-Torrild herreders politikontor var sendt 
opkrævning af 102 kr. som alimentationsbidrag for chauf-
før Emil Hartmann. Det vedtoges at lade han af-

sone beløbet.

16 Til medlemmer af det udvalg der skal foretage det 
årlige valg til de grundlister der gælder for tiden fra 
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Juli 1927 til 30 juni 1931 valgtes gårdejer Anders Hastrup Hjorts-

høj, husmand Julius Junker Brandstrup og gartner Johannas 

Grosen Egå. Meddelelse herom tilsendes formanden.

17 Fra Marinus Pedersen Egå bro var sendt anmodning om at 

komme fra Mariager arbejdsanstalt snarest muligt. Det vedtoges 

at lade ham komme ud nu til trods for at den tid han var 

indsat på endnu ikke var udløben.

18 Fra Storing-Stjær-Galten sogneråd var forespurgt om man 

vilde indskrive Henrik Sørensens barn i Hjortshøj sogns kirkebog. 

Sognerådet vilde først have oplysning om han havde fået fat-

tighjælp direkte for barnets fødsel.

19.Fra Randers amt var meddelt at Rasmussen, Hornslet var 

ansat som skorstensfejer for distriktet her for en betaling af 

80 øre pr. gang pr. skorsten og 40 øre for skorstensfejet pr. skorsten.

20.Da der ingen fra Egå sogn har søgt fripladsen fra Egå sogn 

på Egå efterskole blev pladsen bevilliget Svend Jens Kr. Hel-

bos datter i Hesselballe.

21.Fra Nødager sogneråd var sendt anerkendelse af 

husmand Søren Bertel Sørensen i Hesselballe.

22.Fra arbejdsanvisningen var forespurgt om kommunen 

havde sin risiko overtaget til et forsikringsselskab. Forsik-

ringen var overdraget sognerådsforeningens ulykkesforsik-

ring. 

23 Skrivelse var fremlagt fra Borum Petersen-Møltrup opta-

gelseshjem. Han forlangte en sum penge men sognerådet var 

ikke sikker på at en udbetaling var lovmedholdelig.

24 Fra fru Storm var sendt anmodning om en bandage 

til sin mand, som det vedtoges at anskaffe.

25 En regning på tildannelse af en tromle til vejene ved-

toges det at forespørge om amtet vilde betale.

26 Fra lærer Schjødt Nielsen, Skjæring var sendt anmodning 
om at få bevilliget 50 kr. til leje af en sportsplads ved 

skolen. Andragendet bevilligedes.

27 Da Antonius Mortensen har bedt sig firtaget for hvervet 

som maskintilsynsmand har sognerådet vedtaget 

at vælge smed Holger Madsen, Egå. Valget gælder fra 1-7-
28 Fra arbejdsmand Søren Laursen var indsendt sin aldersren-

teskema. Han tilstodes 19 kr. 50 øre + dyrtidstillæg.

29.Til formand for indeværende regnskabsår valgtes V. J. Villadsen 

og de øvrige bestillinger blev som hidtil.
Mødet hævet.

Villads J. Villadsen I. Schmidt A. Berthelsen

Chr. Pedersen Kr. Kristiansen Søren Rasmussen

R. Helbo Sørensen Jens Jensen Emil Madsen
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