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 Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 Januar 1910.

 Alderdomsunderstøttelse
1.   Fornyet andragende fra Karoline Jepsen Eskjær hede

 om alderdomsunderstøttelse Måtte have sit forblivende ved amtets
 afgørelse, som forelå i forrige møde

2. Skrivelse fra Hørmested sogneråd ang. begravelsesudgifterne
ved den alderdomsunderstøttede Lars Pedersen Højens begravelse
som rådet nægter at refundere under henvisning til at afdøde
ejede huset han beboede samt et par får, medminder,
det oplyses, at efterladenskaberne ikke kunne dække begra-
velsesudgifterne Formandens besvarelse af denne sag
sauktioneredes.

3.
Anmeldelse fra St. Hans St. Olaj sogneråd om at den

her forsørgelsesberettigede Karl Jensen Brønderup mark,
er tilstået en forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
med 3 kr. månedlig fra 1ste jan. 1910 at regne.

Til efterretning
4. Begæring fra skomager Kristian Jensen af Mosbjerg

om alderdomsunderstøttelse, der begæres en understøttelse
af 120 kr. årlig Bevilgedes 4 kr. månedlig fra 1ste febr.

1910 at regne.5.

Anmeldelse fra Buderup - Gravlev sogneråd, om at
der er tilstået den her forsørgelsesberettigede Vejle Jørgen
Jensen en beklædningshjælp af 31 kr. 50 øre som alder-
domsunderstøttelse foruden den månedlige hjælp Til efterretning6.

Hjørring Amt tilstiller sognerådet sagen ang. den
alderdomsunderstøttede Kr. Thomsens ( Rendtbog ) forsørgelses-
ster, til erklæring om hvorvidt der kan gives yderligere
oplysning i sagen, eller påvises personer der antages at
vide besked i så henseende N. P. Holm Kristensen søger
at skaffe yderligere oplysninger i sagen ved personlig hen-
vendelse til forskjellige personer der har kendt Kr. Thomsen

Fattigvæsen7.

Skrivelse fra Hjøring Amts sognerådsforening hvori
sognerådets svar på følgende spørgsmål udredes

1. Vil sognerådet yde tanken om oprettelse af en fælles-
fattiggård for Hjøring Amt sin tilslutning.

2 Hvor mange fattiglemmer kan der eventuelt tænkes anbragt
på en sådan anstalt fra Deres kommune
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Til 1. vedtoges det at svare. For tiden finder sognerådet ingen
anledning til at yde tilslutning
Punkt 2. bortfalder som følge af ovenstående

8. Anmeldelse fra Hjøring byråds fattigudvalg, om at der er
tilstået den her forsørgelsesberettigede Chresten Andreasen Thågårds enke
en fattigunderstøttelse af 15 kr. mldg. foruden forskjellig ekstrahjælp

Til efterretning
9. Tolne sogneråd anmoder om notering i Mosbjærg sogns

kirkebog af det den 24/11 09 af ugift Antomine Jensine
Jensen fødte barn. Noteres her da barnemoderen opholdt
sig her i kommunen 10 måneders dagen før barnets fødsel,

Skolevæsen
10. Skrivelse fra skoledirektionen ang. nogle af sognerådets

eftergivne skolemulkter, som tillades
11. Skrivelse fra direktionen ang. manglende gymnastikappa-

rater ved Mosbjærg Måstrup og Blæsbjærg Skoler, hvilken
mangler det pålægges sognerådet at afhjælpe inden 15 april d. å

De tilsynsførende medlemmer anskaffer det manglende
Forskjelligt

12. Amtet sender meddelelse ang. fastsættelse af brændevinsafgift
i treåret 1910-12 samt skema til indberetning af forskjellige
statitiske oplysninger vedrørende de i kommunen sidst afholdte
valg til hjælpekassen og sognerådet

13. Amtet meddeler ligeledes at Mosbjærg kommunes andel i
amtsrepartitionsfonden er pålignet med 428 kr. 28 øre for året
1910-11 Til efterretning.

14. Første behandling af kommunens budget for 1910-11 foretoges

15. Valgliste over vælgere til sognerådet affattedes i henhold
til lov om kommunale valg af 20/4 08

16. Mandtalslisten vedrørende ansættelsen til formue og indkomst:
skat til staten blev gennemgået

17 Legatrenterne for 1908 uddeltes således
Ejler Ejlersen Holms legat 33 kr 44 øre. Jakob Andersen Lakhjem

og Jane Jeppersen 10 kr hver. Jens Peter Nielsen Måstrup 13,44 øre
Severin Roses legat 8 kr. 24 øre Jens Kr Jensen Mosbjærg
hede
Jakob Severin Kristensens legat 9 kr. 21 øre Karoline
Jepsen Eskjær hede
Th. Kjærsgårds og Lars Andersens legatrenter er

endnu ikke indgåede
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18. Følgende regninger anvistes til udbetaling
Den Kellerske åndssvage anstalt januar kvartal 1910

225 kr øre

Skæve sogneråd Kristen Anton Jensens enke Birgitte F.
54 

P. Madsen Frederikshavn tømmer og brædder til Blæsbjerg skole 46 - 10 -

Næste møde afholdes i fattiggården tirsdag den 8 februar kl 1 eftem.

Mødet hævet

J Kr Kristensen Kr. Jensen J J  Wirring Axel Peter Thomsen
N P Holm Kristensen Jens Korsholt Adelhart Petersen

Sognerådsmøde

i Vogn skole tirsdag den 8 februar 1910

Alderdomsunderstøttelse
1.

Andragende fra Dorthea Thomsen om ekstrahjælp
Bevilgedes 25 kr.

Fattigvæsen
2. Fødselsindberetning fra sognepræsten om fødsler i novbr. og

december måneder 1909 Blev gennemgået
3. Flade Gærum sogneråd anmelder at have tilstået Arbejdsmd.

Vejle Julius Larsen en understøttelse af 15 kr. med udsigt
til yderligere understøttelse, og forespørger om han erkjendes
forsørgelsesberettiget her i kommunen Anerkendes
forsørgelsesberettiget her

4. Skrivelse fra Chr. Anton Christensens Frederikshavn ang.
henstand med betalingen af 60 kr. til sin fraseparerede hustru,

Henlægges til nærmere efterretning foreligger
5. Cirkulære fra indenrigsministeriet ang. hvormange enker

med børn, der i sidste regnskabsår har modtaget understøttelse
af fattigvæsenet og hjælpekassen Besvares

6.
Forskjelligt

Cirkulære fra indenrigsminiteriet ang. det i rigsdagen
fremsatte lovforslag om standsning af hartkornsskatternes over-
gang til ejendomsskylden Til efterretning

7. Cirkulære fra samme ministerium ang. valg af tilsyn
med selvejende kirker, efter at de i henhold til lov af 15 maj
1903 valgte menighedsråd ere trådte ud af virksomhed
Til efterretning
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8.
Skrivelse fra Amtet hvorefter det påhviler Mosbjærg kommune

at godtgøre statskassen et beløb af 76 kr. 01 øre som udgift til
vurderingen til ejendomsskyld i afvigte finansår Anvistes

9. Amtets tilladelse til at yde et tilskud til Mosbjærg sogns
sygekasse af 75 kr. i regnskabsåret 1909-10 forelås

10. Mosbjærg sogn skal såfremt udskrivning i henhold til lov
af 16 juni 1876 skal finde sted i året 1910 fremstille 6 og
afgive 4 heste Holm Eskjær afgiver 4 og A. Jensen Våen 2 heste

11. Herredskontoret sender en udstykningsforretning Til efterretning
12. Fra Dansk Fredsbureau forelå et eksemplar af en verdens-

ddrsse til forebyggelse af krig mellem stater
Overdroges til Adelhart Petersen.

13.
Opfordring fra „ Håndværkernes Adresseavis ” om averteri

i bladet af kommunens licitationsarbejder Henlagdes
14. Ålborg Stiftamt har tilsendt sognerådet lister over de

højstbeskattede vælgere til landstinget i 7de landstingskreds
til fremlæggelse til alm. eftersyn samtidig med folke-
tingsvalglisten Til efterretning og videre besørgelses

15. Opfordring fra „ Landkommunernes Ulykkesforsikring „ om
indmeldelse af kommunen i nævnte forening

Formanden undersøger sagen nærmere inden næste møde
16. Clovs & Co. sender tilbud på kul
17. Kommunevalglisten forelå til besigtigelse efter at have

været fremlagt til eftersyn Overlades til formanden at
besigtige listen efter klagefristens udløb

18. Folketingsvalglisten gældende fra 1ste april 1910 til
31 marts 1911 affattedes og fremlægges til eftersyn fra
1ste til 8 marts

19. Til medhjælp til formandens bevilgedes ved 1ste behand
ling 30 øre pr. individ for regnskabsåret 1909-10

20 Overslaget for næste regnskabsår forelå til 2den behandling
og vedtoges enstemmigt som det forelå fra 1ste behandling
overslaget balancerer med en indtægt og udgift på
18,966 kr. 53. øre

21 Andragende fra Mikkel Larsen Mosbjærg hede
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse,  Kunde
ikke bevilges

22 Til formandens rejseudgifter m.m. i indeværende
regnskabsår Bevilgedes 25 kr.

Næste møde afholdes i fattiggården tirsdag den 8 marts kl 9 for
Mødet hævet

J Kr Kristensen J J Wirring  N P Holm Kristensen
Jens Korsholt Axel Peter Thomsen Kristen Jensen Adelhardt Petersen
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Sognerådsmøde
i fattiggården torsdag den 3 marts 1910

Fattigvæsen
1. Københavns magistrats 3die afdeling meddeler at have måttet

udbetale et tjænestekarl Kristian Jeppesen Kristiansen boende i
Mosbjærg påhvilende underholdsbidrag til et af ham udenfor ægte-
skab avlet barn Til efterretning

2. Sindals sogneråd anmelder at understøttelsen til Georgius
Nielsens er forhøjet fra 1/2 1910 at regne til 10 kr. månedlig

Til efterretning
3 Herredskontoret begærer alimentationsbidrag som forskudsvis

er udbetalt for Kristen Kristian Larsen af Eskjær hede, refun-
deret, ligeledes for den her forsørgelsesberettigede Kristian Petersen

( 3 bidrag ) Anvises
4 Odder sogneråds fattigudvalg anmelder at have tilstået

arbejdsmd. Kristian Andersen født i Mosbjærg den 24/12 1847
fattigunderstøttelse på grunde af sygdom, og forespørger om
han erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Afhøring følger Anerkendes forsørgelsesberettiget her

5 Andragende om fattigunderstøttelse fra Jane Jeppesen af
Eskjær hede efter nærmere undersøgelse viste hjælpen sig at være

nødvendig foreløbig
Forskjelligt

6 Der foretoges ligning af kommuneskat for året 1910-11
der pålignedes ialt et skattebeløb af 16,512 kr. deraf falde 1/3
5.504 kr. på formue og lejlighed, medens de 2/3 fordeles på
hartkorn og ejendomsskyld således at hartkornet udredes de
3/5 og ejendomsskylden 2/5 hvilket giver en hartkornsskat af

38 kr 40 øre pr H.
7 Til at revidere kommuneregnskabet for 1909-10 valgtes

Kr. Kristiansen Vogn og Isak Nørgård Vogn
8 Medhjælp til formanden forelå til 2den behandling

Vedtoges som ved første behandling enstemmigt
9 Andragende fra fabrikant L C Larsen af Mosbjærg på

hans sindssyge søster Magdalene Larsens vegne, om at
kommunen overtager en gældsforpligtelse for betaling for
hendes ophold på Århus sindssygeanstalt. Formanden meddelte
at have indsendt sagen til amtets resolution, da Hørmested
kommune formentlig må betragtes som hendes opholdskommune
hvad det derværende sogneråd imidlertid ikke vil anerkende
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Formanden bemyndiges til på sognerådets vegne at underskrive den
nævnte gældsforpligtelse såfremt Mosbjærg kommune efter amtets resolu
tion bliver at betragte som opholdskommune Til efterretning

10. Elling sogneråd anmelder at have tilstået Jørgen Kristensens enke
af Jerp. en alderdomsunderstøttelse af 10 kr. mdtg. fra 1 febr at regne
og forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget her

Anerkendes forsørgelsesberettiget her
11 Skrivelse fra distrikslægen med anmodning om indberetning

1. Kommunens plejebørns antal og forhold
2. Om kommunen har sundhedsvedtægter, hvornår de er

trådte i kraft, og om der er fundet særlige mangler ved
sundhedsforholdene, som kunde afhjælpes

Overlades til formanden at besvare
12 Hjøring Amt sender 3 eksempl. af Hjøring amtsråds for-

handlinger i mødet den 6 decbr. 1909 Til efterretning
13 Tryksager fra „ Den alm. brandforsikring for landbygninger

til kommunens skoler
14 Skolemulkter dikteredes
15 Tilbud om levering af brændsel til kommunens skoler for

året 1910-11 for en sum af 125 kr. til hver skole, var
indkommen fra Lærer Præstholm til Måstrup skole samt

lærer Vissing Vogn til Vogn skole og lærer Jensen til
Mosbjærg Skole

16 Til midlertidig formand som fungerer fra 1ste april til
første møde i ts. m. valgtes Jens K Kristensen Grårup

17 Renter af Lars Andersens legat for året 1909 uddeltes
til Ane Marie Sørensen L. Abildgårds mark
Renterne af Th. Kjærsgårds legat for fattige skolebørn
uddeltes til Mosbjærg skole

Næste møde afholdes i fattiggården tirsdag den 12 april kl 2

Mødet hævet

J Kr Kristensen Axel Peter Thomsen Kristen Jensen
Adelhart Petersen Jens Korsholt N P Holm Kristensen

J J Wørring



6
Formanden bemyndiges til på sognerådets vegne at underskrive den
nævnte gældsforpligtelse såfremt Mosbjærg kommune efter amtets resolu
tion bliver at betragte som opholdskommune Til efterretning
10.
Elling sogneråd anmelder at have tilstået Jørgen Kristensens enke
af Jerp. en alderdomsunderstøttelse af 10 kr. mdtg. fra 1 febr at regne
og forespørger om hun anerkendes forsørgelsesberettiget her
Anerkendes forsørgelsesberettiget her
11
Skrivelse fra distrikslægen med anmodning om indberetning
1.
Kommunens plejebørns antal og forhold
2.
Om kommunen har sundhedsvedtægter, hvornår de er
trådte i kraft, og om der er fundet særlige mangler ved
sundhedsforholdene, som kunde afhjælpes
Overlades til formanden at besvare
12
Hjøring Amt sender 3 eksempl. af Hjøring amtsråds for-
handlinger i mødet den 6 decbr. 1909 Til efterretning
13
Tryksager fra „ Den alm. brandforsikring for landbygninger
til kommunens skoler
14
Skolemulkter dikteredes
15
Tilbud om levering af brændsel til kommunens skoler for
året 1910-11 for en sum af 125 kr. til hver skole, var
indkommen fra Lærer Præstholm til Måstrup skole samt
lærer Vissing Vogn til Vogn skole og lærer Jensen til
Mosbjærg Skole
16
Til midlertidig formand som fungerer fra 1ste april til
første møde i ts. m. valgtes Jens K Kristensen Grårup
17
Renter af Lars Andersens legat for året 1909 uddeltes
til Ane Marie Sørensen L. Abildgårds mark
Renterne af Th. Kjærsgårds legat for fattige skolebørn
uddeltes til Mosbjærg skole
Næste møde afholdes i fattiggården tirsdag den 12 april kl 2

Mødet hævet
J Kr Kristensen Axel Peter Thomsen Kristen Jensen
Adelhart Petersen Jens Korsholt N P Holm Kristensen
J J Wørring



7

Ekstraordinært sognerådsmøde

I Janus Jensens sal i Mosbjærg onsdag den 23 febr. 1910.

1. Der foretoges valg af 2 Valgmand til det den 27 april 8 år
berammede Amtsrådsvalg. Valget foretoges efter forholdstalsvalg
og gør følgende resultat

Hrr J Kr Kristensen Grårup 3 stemmer
Gårdejer Jens Korsholt Måstrup 2 stemmer

som altså har at møde ved ovennævnte valg som kommunens
valgmand. Valgbrevene underskreves

2 Til at deltage i Valget af 2 medlemmer, af de kommissione
som i følge lov om oprettelse af husmandsbrug af 30 april 1909
skal vælges i hver Amtsrådskreds for at medvirke ved lovens
gennemførelse valgte sognerådet der samme 2 medlemmer

Mødet hævet

J Kr Kristensen N P Holm Kristensen Kr. Jensen
Jens Korsholt Aal Peter Thomsen Adelhart Petersen

J J Wirring

 Sognerådsmøde

 i fattiggården Tirsdag den 12 april 1910

1. Til sognerådets formand for ant 1909-10 valgtes
Jens Kr Kristensen Grårup

Fattigvæsen.
2 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Januar og

februar månder Blev gennemgået
3 Formanden meddelte at have måttet stille kaution

efter anmodning fra Hjøring amts sygehus, for behandling
af den her forsørgelsesberettigede Chr. Petersen for en
armskade, da hans opholdskommune ikke kan påvises
kauktioneredes
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Alderdomsunderstøttelse
4 Tversted - Ugte. Sogneråd anmelder at have tilstået den her

forsørgelsesberettigede P. Worm en forhøjelse af hans alderdomsfor-
sørgelse fra 5 til 7 Kr manedlig for Vinteren Til efterretning

Forskjelliget
5 Skatterådet meddeler at Gårdejer A Jensen Våen er ansat

til en indkomst fra 600 Kr af fast ejendom i Sindal, samt
den formue hvorfra disse indkomste bidrører er ansat til 9000 kr
Til efterretning

6 Hjørring amts sognerådsforening indbyder de af sognerådene
valgte valgmænd til amtsrådsvalget til et prøvevalg torsdag den 21
samt anmoder om at indsende forhandlingsminer til foreninge
generalforsamling enden den 10 maj Til efterretning

7 Hjørring amt meddeler at der som 2den rate af statslige
tilskudet til kommunerne for finansåret 1909-10 er anvist
Mosbjærg kommune et beløb af 317 kr 03 øre Til efterretning

8 Amtet meddeler ligeledes at der er anvist kommunen
et beløb af 689 Kr 86 øre ( foruden tidligere modtaget for
skur af 1110 Kr) i refusion fra statskassen af udgifter til
alderdomsunderstøttelse afholdte af kommunen i ant 1908-5

Til efterretning
9 Cirkulære fra indenrigsministeriet angående kommeaf-

stemning om opsetholdelse eller oprettelse på landet af gæste
giverier i hvilke der udskænkes spirituelle drikke, samt
Cirkulære fra landbrugsministeriet ang valget af kom-
missionsmedlemmer til oprettelse af husmandsbrug ifølg-

lov af 30/4 1909. Fil efterretning
10 Meddelelser fra Foreningen "Dansk Arbejde"

11

Redaktionen af „Nordisk Handelskalender"" anmoder om
forskjellige oplysninger ang. adresser her i kommunen

Antoges midlertidigt fra 1/10 1909 indtil videre
12 Andragende fra Ellen Margrete Pedersen om ansættelse

som organist ved Mosbjærg kirke, imod anordningsmæsse
løn som sådan. Antoges midlertidigt fra 1/10 1910
indtil det ved lærerbeskikkelse bliver pålagt en lærer at spille orglet

13. Ansøgning forelå til sognerådets erklæring om stats-
understøttelse til et højskoleophold i vinteren 1910-11
fra Ungkarl Kristian Nielsen af Mastrups og Ungkarl
Ejner Nielsen af Eskjær teglværk til ophold på en

landbrugsskole, samt ungkarl Kristen Johane Fågård af Mosbjærg
til et højskoleopholds Overlodes til Formanden at anbefale
samtlige andragender på det bedste
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14 Amtet sender skemer angående aftenskolehold i vinteren 09-10

til uddeling blandt lærerne Uddeltes

15 Andragende fra alderdomsunderstøttet Sten Petrin Andersen af

Mosbjærg skole om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse til 12 Kr

mdig. Bevilgedes fra 1ste april at regne

16 Andragende fra Lærer Jensen Mosbjærg om tapetsering af

2 stuer i sin lejlighed Bevilgedes:

17 Andragende fra Gårdeje K Andersen af G. Størgård om

statslån til opdyrkning af et eng areal Der ønskes et beløb

af 1000 kr. for hvilket beløb kommunen skal stille sikkerhed

overfor statskassen. Da andrageren har et kreditforeningslån få

a 14,000 kr. og ejendommen kun er vurderet til 14,000 kr. til ejendomsskyld

kan sikkerheden ikke anses for tilfredsstillende og andragendet derfor ikke

anbefales
18 Følgende regninger anvistes til udbetaling

Tolne sognerådMaren JensenDvergetved 48,75 ør

Øland Sogneråd Martine ThomsenVesterby 45.00

Sindal apothek Medicin til Fattiglemme 63,40

alderdomsunderstøttede 70,90

Læge Mår Sindal Lægehjælp Fattigvæsenet 88.,50

Alderdomsunderstøttede 71.00

Borberg Bindslev Fattigvæsenet 6,85

Jørg Jepsen Sindal 22.79

De Kellerske Åndsvage anstalter 225,00

Sindssygeanstalten i Viborg 50,05

Karl Pol Bindslev 72.00

Carl Bech Hjøring 10.00

Bælum Solbjærg Martine Thomsen 33,75

19. Andragende fra Maren Jensen (Lysmise) de 20 kr. til

ildebrændsel. Bevilgedes

20. Det vedtoges at andrage amtet om at foranstalte

Mosbjærg bro undersøgt af amtsvejinspæktøren snarest muligt

da sognerådet anser broen for brøstfældig og farlig for

færdslen.

Næste møde afholdes i fattiggården tirsdag den 10 maj

Mødet hævet

J Kr Kristensen J J Wørning Axel Peter Hansen Edelhart Petersen

Kr. Jensen Jens Korsholt N P Holm Kristensen
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 Ekstraordinært sognerådsmøde

 fredag den 15 april 1910

1. I henhold til det under fekt. 20 i forrige møde vedtagne
var her amtsvejinspektør Lenøen kommen tilstede for sammen
med sognerådet at besigtige Mosberg bro som er i en
meget brystfælding tilstand. Amtsvejinspektøren mente at

broens tilstand var for dårlig til at en reparation kunde betale
sig, eller i det hele taget var tilrådelig, og foreslog en ny bro
af jern og beton opført i indeværende samme, hvilket
enstemmigt tiltrædtes af sognerådet. Det vedtoges ligeledes at
den ny bro opføres ved den sydige side af den nuværende bro
så at færdslen kan foregå uhindret over denne, under opførelsen
af den ny, og vejen fra øst kan komme til at gå i lige
linje over åen.

Den Lunøe udarbejder tegninger og overslag til den ny
bro i to forskjellige konstruktioner, som vil blive tilstille
sognerådet til erklæring

2. Det vedtoges samtidig at indsende andragende til amtet
om Tilskud af amtsfonden af mindst halvdelen af det
til broens opførelse nødvendiges beløb

Mødet hævet

J Kr Kristensen  J J Wørning Jens Kordholt
Adelhard Petersen . Kr. Jensen N P. Holm Kristensen

Sognerådsmøde

i Fattiggården tirsdag den 10 maj 1910.

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra Bindslev sogneråd, angaende bødker.

Peter Martinus Petersens søn Herman Albert Petersen
som her været indlagt fra Sygehuset i Hjørring, som
følge af et ulykkestilfælde Bindslev sogneråd har kau
tioneret for hans ophold på sygehuset, og forespørger om det
herværende sogneråd anerkender ham forsørgelsesberettiget, og vil
yde fuld refusions, da hans forældre er fattiglemmer her i
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kommunen Bindslev sogneråd henvises til at søge sine udgifte
refunderede af bemeldte drengs husbond Frederik Lassen Ravheden, som må
være forpligtet til at yde kostpenge og løn i henhold til tyendeloven

2 Hørmested sogneråd anmelder at have forhøjet oen her
forsørgelsesberettigede Marie Jakobsens understøttelse fra 10 til 12
Kr. medtj. fra 1ste april at regne. Til efterretning

3. Hjøring byråds fattigudvalg anmelder at have tilstået
Martin Alfer Nielsens forladte kone 4 kr. som sygehjælp

og ½ tr.kul, samt Christen Andreasen Flågård enke
2 kr. til brændsel, samt sygehjælp Til efterretning

14 Sct Hans Sct. Olai sogneråd anmelder at have tilstået
indsider Janus Kristensen af Brønderup en under-
støttelse af 30 Kr og forespørger om han anerkendes
forsørgelsesberettiget her i kommunen. Det vedtoges at
søge den pågældendes skudsmålsbog tilvejebragt

Skolevæsen
5 Skoledirektionen medeler at lærer Bache Blæsberg skov

er forflyttet til et andet emeede og udbeder sig meddelse
om embedets beskaffenhed for at det kan blive opslaat ledigt
Formanden har meddelt de ønskede oplysninger
Vejvæsen

6 Hmd. Karl Simonsen har meddelt at han har fra=
flytter kommunen, og derfor ønsker at blive fritaget for
bestillingen som vejmand på ruten Eskjær vejen

Hrr. Ole Kr Kristensen Hvilhuset antoges som vejmænd
pa de sædvanlige betingelse, dog kun foreløbig indtil 1ste april 1911

Forskjelligt
7 Hjøring Amt sender oversigtsskema over kommunens

offentlige biveje med anmodning om udfyldning angående
de arbejder der efter sognerådets bestemmelse agtes foretagne
på de forskjellige i årets løb, og indsendelse til amtet
inden 15 maj

8 Cirkulære fra Landbrugsministeriet ang. rentebærende
 udlån til kommuner til opdyrkere af Hede og moselodder
 samt do. fra indenrigsministeriet ang opmålingsarbejder
 af generalstaben

9 Foreningen til hjælp for ulykkelig stillede møde
anmoder om bidrag. Ligeledes fra Ormslev børnehjem

Henlagdes
10. Andragende fra Hjøring amts landbeforening om

bidrag Henlagdes
11 Cirkulære fra "Ratin" om udryddelse af rotter
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Forskjelligt
7
Hjøring Amt sender oversigtsskema over kommunens
offentlige biveje med anmodning om udfyldning angående
de arbejder der efter sognerådets bestemmelse agtes foretagne
på de forskjellige i årets løb, og indsendelse til amtet
inden 15 maj
8
Cirkulære fra Landbrugsministeriet ang. rentebærende
 udlån til kommuner til opdyrkere af Hede og moselodder
 samt do. fra indenrigsministeriet ang opmålingsarbejder
 af generalstaben
9
Foreningen til hjælp for ulykkelig stillede møde
anmoder om bidrag. Ligeledes fra Ormslev børnehjem
Henlagdes
10.
Andragende fra Hjøring amts landbeforening om
bidrag Henlagdes
11
Cirkulære fra "Ratin" om udryddelse af rotter
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12 Meddelelse fra skatterådet om overskatterådenes virksomheder
Til efterretning

13 Skrivelse fra borgmester Romsing Frederikshavn om
indberetning om hvem sognerådet har valgt til medlem
af valgbestyrelsen til det den 20 maj berammers valg
til folketinget i Hjøring Amts 1ste valgkreds, samt af
tilforordende til at føre stemmelisten og modtagelse af
Stemmesedler Til medlem af valgbestyrelsen valgtes
formanden og som tilforordende Lærer Virring Adelkost
Petersen og Jens Korsholt

14 Ligning af erhvervsskat her til kommunen af
udensognsboende lodsejere i året 1910-
foretoges

15 Følgende regninger til udbetaling 

Flade - Gærum

Skagen

Astrup

Hjøring

Frederikshavn

Tårs

Råbjærg

Sindal

Vrå - Em

Tversted - Uggerby

Elling

Hørmested

Torslev

Sogneråd

Købstad

sogneråd

købstad

sogneråd

Hejer Julius Larsen

Maren Kirstien

Vald. Gotfredsens hustru

Martin A Nielsens 

Christian Fleågårds enke 

Ane Jensen

Chr Christensen

Julian Nygård

Helene Kristensen 

Karen Marie Olsen

Jørg. Christensens enke

Georgius Nielsen

Mette Marie Christiansdatter 

Peder Kr. Worm

Jens P. Kristensen

Inger M. Kristensen

Jørg. Kristensen Jens

Elen Marie Andersen

Ane Pedersdatter

Marie Jakobsen

Henrik Pedersens enke

27 k 97

134,48

63,75

124,97

48,53

166,80

22,50

129,71

45,00

45,00

104,21

61,05

45,00

16,50

30,00

43,50

87,63

15,00

66,00

52,50

1320,10

67,50

1387,60

16 Anmodning fra Sindal sogneråd om notering

af et barn fødsel i Mosbjærg sogns kirkebog

Kommunens fødselsprotokols udviser at moderen er 

fødehjemstedsberettiget i Hørmested hvorfor noteringen 

ikke kan ske her
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12
Meddelelse fra skatterådet om overskatterådenes virksomheder
Til efterretning
13
Skrivelse fra borgmester Romsing Frederikshavn om
indberetning om hvem sognerådet har valgt til medlem
af valgbestyrelsen til det den 20 maj berammers valg
til folketinget i Hjøring Amts 1ste valgkreds, samt af
tilforordende til at føre stemmelisten og modtagelse af
Stemmesedler Til medlem af valgbestyrelsen valgtes
formanden og som tilforordende Lærer Virring Adelkost
Petersen og Jens Korsholt
14
Ligning af erhvervsskat her til kommunen af
udensognsboende lodsejere i året 1910-
foretoges

15 Følgende regninger til udbetaling

Flade - Gærum
Skagen
Astrup
Hjøring
Frederikshavn
Tårs
Råbjærg
Sindal
Vrå - Em
Tversted - Uggerby
Elling
Hørmested
Torslev

Sogneråd
Købstad

sogneråd
købstad
sogneråd

Hejer Julius Larsen
Maren Kirstien
Vald. Gotfredsens hustru
Martin A Nielsens
Christian Fleågårds enke
Ane Jensen
Chr Christensen
Julian Nygård
Helene Kristensen
Karen Marie Olsen
Jørg. Christensens enke
Georgius Nielsen
Mette Marie Christiansdatter
Peder Kr. Worm
Jens P. Kristensen
Inger M. Kristensen
Jørg. Kristensen Jens
Elen Marie Andersen
Ane Pedersdatter
Marie Jakobsen
Henrik Pedersens enke

27 k 97
134,48

63,75
124,97

48,53
166,80

22,50
129,71

45,00
45,00

104,21
61,05
45,00

16,50
30,00
43,50

87,63
15,00
66,00
52,50

1320,10
67,50

1387,60

16
Anmodning fra Sindal sogneråd om notering
af et barn fødsel i Mosbjærg sogns kirkebog
Kommunens fødselsprotokols udviser at moderen er
fødehjemstedsberettiget i Hørmested hvorfor noteringen
ikke kan ske her
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17. Andragende fra Christian Christensen Eskjær hede om
forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse. Bevilgedes 6 Kr.
mdtg. fra 1ste Juli at regne

18 Andragende fra Pastor Jørgensen på flere beboere vegne
om genoplæggelse af planken over åen ved Peder Andreas
Larsens Gaden Det vedtoges at svare andrageren, at
såfremt beboerne vil genlægge planken vil sognerådet yde
et tilskud af indtil halvdelen dog højst 25 Kr.

19.
Skolemulkter dikteredes

20. Andragende fra Mosbjærg sogns hjælpekasse om tilskud
af kommunens kasse Der bevilgedes 300 Kr for indeværende
år

Mødet hævet
Næste møde afholdes i Fattiggården Tirsdag den 14 Juni

J Kr Kristensen J J Wørring Axel Peter Thomsen Jens Korsholt
Delhart Petersen Kr. Jensen N P Holm Kristiansen

Ekstraordinært sognerådsmøde

i Janus Jensens sal onsdag den 16 maj

1 Der forelå tegning og overslag til den ny bro ved Mosbjærg
fra firmaet Christiani & Nielsen Århus. Firmaet tilbyder
at opføre broen af hel jernbeton efter nærmere konditio-
ner for en sum af 5,500 Kr. Tilbudet der er modtaget
gennem hrr amtsvejinspektør Lenøe er bidraget af en
skrivelse fra samme, hvori det anbefales sognerådet at
modtage det nævnte tilbud, og særlig gøres gældende at det
er af vigtighed at få arbejdet påbegyndt snarest muligt.

Det vedtages at forelægge tegning og overslag for
dem amtsrådsmedlemmer Jens Hansen og Jørgen
Larsen og forsåvidt disse intet har at indvende
mod det, vedtoges tilbudet som det foreligger

Mødet hævet
J K. Kristensen Kr. Jensen Aeelhart Petersen

J J Wørring Jens Korsholt. N P Holm Kristensen
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17.
Andragende fra Christian Christensen Eskjær hede om
forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse. Bevilgedes 6 Kr.
mdtg. fra 1ste Juli at regne
18
Andragende fra Pastor Jørgensen på flere beboere vegne
om genoplæggelse af planken over åen ved Peder Andreas
Larsens Gaden Det vedtoges at svare andrageren, at
såfremt beboerne vil genlægge planken vil sognerådet yde
et tilskud af indtil halvdelen dog højst 25 Kr.
19.
Skolemulkter dikteredes
20.
Andragende fra Mosbjærg sogns hjælpekasse om tilskud
af kommunens kasse Der bevilgedes 300 Kr for indeværende
år

Mødet hævet
Næste møde afholdes i Fattiggården Tirsdag den 14 Juni
J Kr Kristensen J J Wørring Axel Peter Thomsen Jens Korsholt
Delhart Petersen Kr. Jensen N P Holm Kristiansen
Ekstraordinært sognerådsmøde
i Janus Jensens sal onsdag den 16 maj
1
Der forelå tegning og overslag til den ny bro ved Mosbjærg
fra firmaet Christiani & Nielsen Århus. Firmaet tilbyder
at opføre broen af hel jernbeton efter nærmere konditio-
ner for en sum af 5,500 Kr. Tilbudet der er modtaget
gennem hrr amtsvejinspektør Lenøe er bidraget af en
skrivelse fra samme, hvori det anbefales sognerådet at
modtage det nævnte tilbud, og særlig gøres gældende at det
er af vigtighed at få arbejdet påbegyndt snarest muligt.
Det vedtages at forelægge tegning og overslag for
dem amtsrådsmedlemmer Jens Hansen og Jørgen
Larsen og forsåvidt disse intet har at indvende
mod det, vedtoges tilbudet som det foreligger

Mødet hævet
J K. Kristensen Kr. Jensen Aeelhart Petersen
J J Wørring Jens Korsholt. N P Holm Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggårdens Tirsdag den 14 Juni 1910

Fattigvæsen
1 Sindal sogneråds meddeler at Jørgens Larsen som

afgik ved døden her i kommunen den 17/5 og begravet
her fra fattiggården anerkendes forsørgelsesberettiget i Sindal
og udgifterne til hans begravelse refunderet med 3/4

Til efterretning
2

Skrivelse fra Amtet hvorvad merdens at amtet har
resolveret i sagen ang. den sindssyge Magdalene Lassen
opholdskommunes således, at Hørmested betagtes som
hendes opholdskommune, og som følge deraf er pligtig at
overtage garantien for de ed hendes ophold på sindssyge-
anstalten forbundne udgifter Til efterretning

3 St. Hans St. Ola Sogneråds anmelder at have måttet
kautionere for en indlæggelse på sygehuset i Hjørring af den
her forsørgelsesberettigede Christian Petersen og forespørger om
forsørgelsespligtens anerkendes - Anerkendes forsørgelsesberettig

4 Amtet tilsender en forsørgelsessag til erklæring, angaande
en tuberkulosepatrent Frederik Ejnar Pedersen som har været
indlagt på sanatoriet i Hjøring af Elling sygekasse, og det
forespørges nu om han anerkendes forsørgelsesberettiget
her i sognet en gammel afhøring over hans moder, som
er vedlagt sagen og hvoraf det synes at fremga at
moderen har opholdt sig her i kommunen 10 måneders
dagen for hans fødsel,og derfor menes at være forsørgel
sesberettiget her i kommunen, da han er et uægte barn
og kun 22 år gammel. Denne afhøring står imidlertil
i modstred med Mosbjærg sogns kirkebog, hvor han
ifølge en ligeledes sagen vedragt attest. står opført som

fødhjemstedsberettiget i Tversted-Uggerby, og står ligeledes
i modstrid med Mosbjærg sogns tyendeprotokol, hvor
der i det pågældende tidsrum 1/5 87 - 1/11 87 ikke find
noget med dette navn, hverken som tilgang eller
afgang her i sognet og da bemeldte persons moder ifølge
den nævnte afhøring ikke har opholdt sig her i sognet
længere end det nævnte ½ år, synes denne ikke at være
pålidelig, hvorfor bemeldte Frederik Ejnar Pedersen ikke
kan anerkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
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Sognerådsmøde

i fattiggårdens Tirsdag den 14 Juni 1910
Fattigvæsen
1
Sindal sogneråds meddeler at Jørgens Larsen som
afgik ved døden her i kommunen den 17/5 og begravet
her fra fattiggården anerkendes forsørgelsesberettiget i Sindal
og udgifterne til hans begravelse refunderet med 3/4
Til efterretning
2
Skrivelse fra Amtet hvorvad merdens at amtet har
resolveret i sagen ang. den sindssyge Magdalene Lassen
opholdskommunes således, at Hørmested betagtes som
hendes opholdskommune, og som følge deraf er pligtig at
overtage garantien for de ed hendes ophold på sindssyge-
anstalten forbundne udgifter Til efterretning
3
St. Hans St. Ola Sogneråds anmelder at have måttet
kautionere for en indlæggelse på sygehuset i Hjørring af den
her forsørgelsesberettigede Christian Petersen og forespørger om
forsørgelsespligtens anerkendes - Anerkendes forsørgelsesberettig
4
Amtet tilsender en forsørgelsessag til erklæring, angaande
en tuberkulosepatrent Frederik Ejnar Pedersen som har været
indlagt på sanatoriet i Hjøring af Elling sygekasse, og det
forespørges nu om han anerkendes forsørgelsesberettiget
her i sognet en gammel afhøring over hans moder, som
er vedlagt sagen og hvoraf det synes at fremga at
moderen har opholdt sig her i kommunen 10 måneders
dagen for hans fødsel,og derfor menes at være forsørgel
sesberettiget her i kommunen, da han er et uægte barn
og kun 22 år gammel. Denne afhøring står imidlertil
i modstred med Mosbjærg sogns kirkebog, hvor han
ifølge en ligeledes sagen vedragt attest. står opført som
fødhjemstedsberettiget i Tversted-Uggerby, og står ligeledes
i modstrid med Mosbjærg sogns tyendeprotokol, hvor
der i det pågældende tidsrum 1/5 87 - 1/11 87 ikke find
noget med dette navn, hverken som tilgang eller
afgang her i sognet og da bemeldte persons moder ifølge
den nævnte afhøring ikke har opholdt sig her i sognet
længere end det nævnte ½ år, synes denne ikke at være
pålidelig, hvorfor bemeldte Frederik Ejnar Pedersen ikke
kan anerkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
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5 Herredskontoret anmelder at have måttet udbetale alimen-
tationsbidrag for Christian Jeppesen Christiansen der bliver at
betragte som en alimentanten ydet fattighjælp. Til efterretning

6 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i marts og april
månede som blev gennemgået og vedtoges det at begære
et af ugifte Ane Kristine Olesen den 20/4 født pigebarn
noteret i Skære søgns kirkebog, da det af hendes skrudsmålbog
fremgør at hun har haft tjenste der i sognet 10 måneders
dagen før sin nedkomst samt Ane Ottilie Kli Jensen i Hjørring

7 Anmodning fra Johannes Emil Jensen Frederikshavn
om attest i anledning af indgåelse af ægteskab.
Formanden medelte at have forlangt vedkommendes
skrudsmålsbog eller andre bevisligheder for hvor vedkommende
har opholdt sig siden sit 18 år da begæringen ingen oplys-
ninger indeholder i så henseende, men sadanne er
endnu ikke modtaget Det vedtoges at attestem ikke
udstedes før de forlangte oplysninger foreligger

Skolevæsen
8 Skrivelse fra Horn Herreds provsti hvormed

meddeles at der kun har meldt sig 2 ansøgere til
det ledige lærerembede i Blæsbjærg, hvorfor embedet
atter er opstået ledigt.

Forskjellige
9. Kreditforeningen af kommuner i Danmark tilsender

beretning og regnskab for året 1909 Til efterretning
10 Skrivelse fra Borgmester Rassing ang. omkostningern

ved sidste folketingsvalg der beløber sig til 834 Kr 81 øre
og hvoraf Mosbjærg kommune har at udrede 33 Kr 45 øre
Anvises

11 Hjøring Amts sognerådsforening tilsender dagsorden
for foreningens generalforsamling Torsdag den 22 Juni
og anmoder sognerådet om at vælge en repræsentaret til
at deltage i generalforsamlingen Formanden valgtes

12 Amtet tilsender Hjøring Amtsråds forhandlinger
i mødet den 7/3 1910 Til efterretning

13 Anmodning fra Godsejer Jørgen Larsen Gårdbogård
om at kommalbestyrelsen i henhold til lov af 18/4 10
om Kørsel med motorvogne, om anvisning på den
nærmeste vejstrækning som han må passere for at kom-
me fra sin bopæl til amtslandevejen ved Flyvejdre bakke
Vejens fra Røde bro ved Råbjærg sogneskjel om at Eskjær

og Mosbjærg anvistes
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5
Herredskontoret anmelder at have måttet udbetale alimen-
tationsbidrag for Christian Jeppesen Christiansen der bliver at
betragte som en alimentanten ydet fattighjælp. Til efterretning
6
Indberetning fra sognepræsten om fødsler i marts og april
månede som blev gennemgået og vedtoges det at begære
et af ugifte Ane Kristine Olesen den 20/4 født pigebarn
noteret i Skære søgns kirkebog, da det af hendes skrudsmålbog
fremgør at hun har haft tjenste der i sognet 10 måneders
dagen før sin nedkomst samt Ane Ottilie Kli Jensen i Hjørring
7
Anmodning fra Johannes Emil Jensen Frederikshavn
om attest i anledning af indgåelse af ægteskab.
Formanden medelte at have forlangt vedkommendes
skrudsmålsbog eller andre bevisligheder for hvor vedkommende
har opholdt sig siden sit 18 år da begæringen ingen oplys-
ninger indeholder i så henseende, men sadanne er
endnu ikke modtaget Det vedtoges at attestem ikke
udstedes før de forlangte oplysninger foreligger
Skolevæsen
8
Skrivelse fra Horn Herreds provsti hvormed
meddeles at der kun har meldt sig 2 ansøgere til
det ledige lærerembede i Blæsbjærg, hvorfor embedet
atter er opstået ledigt.
Forskjellige
9.
Kreditforeningen af kommuner i Danmark tilsender
beretning og regnskab for året 1909 Til efterretning
10
Skrivelse fra Borgmester Rassing ang. omkostningern
ved sidste folketingsvalg der beløber sig til 834 Kr 81 øre
og hvoraf Mosbjærg kommune har at udrede 33 Kr 45 øre
Anvises
11
Hjøring Amts sognerådsforening tilsender dagsorden
for foreningens generalforsamling Torsdag den 22 Juni
og anmoder sognerådet om at vælge en repræsentaret til
at deltage i generalforsamlingen Formanden valgtes
12
Amtet tilsender Hjøring Amtsråds forhandlinger
i mødet den 7/3 1910 Til efterretning
13
Anmodning fra Godsejer Jørgen Larsen Gårdbogård
om at kommalbestyrelsen i henhold til lov af 18/4 10
om Kørsel med motorvogne, om anvisning på den
nærmeste vejstrækning som han må passere for at kom-
me fra sin bopæl til amtslandevejen ved Flyvejdre bakke
Vejens fra Røde bro ved Råbjærg sogneskjel om at Eskjær
og Mosbjærg anvistes
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14. Selskabet De hjemløses venner sender årsberetning  og

anmoder om tilskud Henlægdes

15 Sindal sogneråd anmelder at have pålignet

Gårdejer Anton Jensen Våen erhvervsskat til Sindal kommune

for året 1910-11 af 12 kr 40 øre

Bindslev sogneråd anmelder ligeledes at have pålignet do

Pastor M Jørgensen 34 kr. 66 øre

Niels Kr. Vestergård 3, 46

Peter Sørensen Bjørnebæks mølle 2, 77

Råbjærg sogneråd anmelder ligeledes at have pålignet

Hmd. Christian Sørig 3 kr. 84 øre

16 Andragende fra aktieselskabet  Mosbærg mosebrug

om tilskud af kommunekassen til sænkning af vejen

ved Lakhjem Bevilgede 20 kr.

17 Der foretages tillægsligninger over indkomstslat til

kommunen fra 1st juli over tilflyttede skatteyder

Jens Karl Johansen Indkomst 750 kr. skat 22 kr 50

Ejeren af A. Stendrup 250 7,50

18 Klage fra Sognefogden i Bindslev over en privatvej

over Måstrup mose fra Pinkrog bække, samt fra J. S.

Overlade mfl. over vejen fra broen neden for Pinkrog

bakke og op efter. Overlades til Peter Thomsen

19 Andragende fra Thomsine Poulsen af Måstrup

om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse

Bevilgedes 12 kr til ildebrænde

20 Andragende fra Ane Marie LarsenMosbjærg hede om

forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse

Bevilgedes 5 kr. mdlg fra 1st juli at regne

21 Andragende fra Helene Simonsen Kirkelunden

om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse

Bevilgedes 10 kr mdlg fra 1st juli d. år at regne

22 Tilbud fra Martin Nielsen Eskjær Teglværk om

levering af 25,000 tørv og 10 Lt fyrkul til Blæsbjærg

skole for 125 kr. Antoges

23 Bestyr Kr. Hansen og hustru fæstedes fra 1/11 10

til 1/11 11 fæstedes for en løn af 550 kr. og 200 kr til 

kaffe og sukker. 

Næste møde afholdes i fattiggården Tirsdag 12 Juli

Mødet hævet

J. Kr. Kristensen J J Wørring Jens Korsholt

Kristian Jensen Axel Peter Thomsen N P Holm Kristensen Adelholt
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14.
Selskabet De hjemløses venner sender årsberetning  og
anmoder om tilskud Henlægdes
15
Sindal sogneråd anmelder at have pålignet
Gårdejer Anton Jensen Våen erhvervsskat til Sindal kommune
for året 1910-11 af

12 kr 40 øre
Bindslev sogneråd anmelder ligeledes at have pålignet do
Pastor M Jørgensen

34 kr. 66 øre
Niels Kr. Vestergård

3, 46
Peter Sørensen Bjørnebæks mølle

2, 77
Råbjærg sogneråd anmelder ligeledes at have pålignet
Hmd. Christian Sørig

3 kr. 84 øre

16
Andragende fra aktieselskabet  Mosbærg mosebrug
om tilskud af kommunekassen til sænkning af vejen
ved Lakhjem Bevilgede 20 kr.
17
Der foretages tillægsligninger over indkomstslat til
kommunen fra 1st juli over tilflyttede skatteyder
Jens Karl Johansen Indkomst 750 kr. skat 22 kr 50
Ejeren af A. Stendrup

250
7,50

18
Klage fra Sognefogden i Bindslev over en privatvej
over Måstrup mose fra Pinkrog bække, samt fra J. S.
Overlade mfl. over vejen fra broen neden for Pinkrog
bakke og op efter. Overlades til Peter Thomsen
19
Andragende fra Thomsine Poulsen af Måstrup
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 12 kr til ildebrænde
20
Andragende fra Ane Marie Larsen

Mosbjærg hede om
forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 5 kr. mdlg fra 1st juli at regne
21
Andragende fra Helene Simonsen Kirkelunden
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 10 kr mdlg fra 1st juli d. år at regne
22
Tilbud fra Martin Nielsen Eskjær Teglværk om
levering af 25,000 tørv og 10 Lt fyrkul til Blæsbjærg
skole for 125 kr. Antoges
23
Bestyr Kr. Hansen og hustru fæstedes fra 1/11 10
til 1/11 11 fæstedes for en løn af 550 kr. og 200 kr til
kaffe og sukker.
Næste møde afholdes i fattiggården Tirsdag 12 Juli

Mødet hævet
J. Kr. Kristensen J J Wørring Jens Korsholt
Kristian Jensen Axel Peter Thomsen

N P Holm Kristensen Adelholt
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Janus Jensens sal tirsdag den 28 juni 1910

1 Der forelå ansøgninger til det ledige læreembede i

Blæsbjerg til sognerådets indstilling Der var ialt ved 2en

opslag indkommen 7 ansøgninger, deraf var de 6 imidlertid

fra ukvalificerede ansøgere, hvorfor afgørelsen træffes af 

ministeriet Der instilles følgende

Som nr. 1

2

3

konst andenlærer Peder Jensen Thomasen

Hemelund skole pr. Hemelund

Andenlærer Niels Poulsen Hviil

Øland for Halvrimmen

Andenlærer Alb. Andersen 

Hørning skole for Hørning

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Jens Korsholm Kr. Jensen

J J Wørring N P Holm Kristensen Adelhart Petersen

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 juli 1910

Fattiggrænsen

1 Forespørgsel fra Ålborg byråds fattigudvalg om arbejdsmand

Martin Vilhelm Christiansen der i henhold til fattiglovens

§ 63 er tilstået en forsat sygekassehjælp af 8 kr ugentlig

i indtil 26 uger anderkendes forsøgelsesberettiget her.

I henhold til de modtagende oplysninger synes det at vedkom

mende er forsøgelsesberettiget her, dog søger formanden såvidt

muligt at indhente yderligere oplysninger forinden anerkendelsen

2 Begæring fra herredskontoret om refusion af udlagt

underholdsbidrag ( 60 kr ) for arbejdsmd Chr. A Christensen

af Frederikshavn til sin fraseparerede hustru, og ligeledes

for Chr. Pedersen ( Måstrup ) underholdningsbidrag til et uægye barn

for 1/2 år Bidraget for Chr. A Christensen begæres afsonet
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Ekstraordinært

sognerådsmøde
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3
Tværsted Uggerby sogneråd begærer at barn noteret i Mostbjerg

Sogns kirkebog da forældrene Jens Peter Christensen og Hustru
nyder stadig fattigunderstøttelse som refunderes her fra Kommune
Noteres her

4
St. Hans St. Olaj sogneråd fremsender atter den i mødet

den 10/5 behandlede forsørgelsessag, vedlagt en politiafhøring
over den pågældende Janus K Kristensen

Anerkendes forsørgelsesberettiget her i henhold til vedlagte
politirapport

5 Andragende fra den blinde kurvemager Alfred Madsen
Frederikshavn om understøttelse

Henvises til sin opholdskommune som for tiden må
være Flades - Gjærum

Forskjellige
6

Meddelelse fra Amtet om at der er anvist sogner
det et besøb på 1190 Kr. til udbetaling frå amtstuen
som forskud på statskassens tilskud til den i året 1900
10 udredede alderdomsunderstøttelse. Til efterretning

7
Aktieselskabet i Tolne skov" indbydes til generalfor

samling den 19d kl. 5 Gårdejer Jens Korsholt
valgtes til at repræsentere sognerådet

8
Formanden medelte at det til omlægningen af

vejen ved Mosbjerg bro nødvendige areal af hen.
Kr. Madsens ejendom var opmalt til ca. 1200 I alen

prisen er ved overenskomst fastsat til 700 Kr por tr lan
Det i samme anledning nødvendige areal af gårdejer

Poul Knudsens ejendom magelægges ligeledes efter over-
enskomst med det ved omlægningen af vejen mellem
mejeribyen og broen tiloversbleve areal af den gamle vej
uden nogen beestatning fra nogen af parterne

9
Den danske lægeforening fremsender en pjece "Syge-

kasser og læger Til efterretning 

10
Samfundet og hjemmet for Vanføre sender beretning

og for året 1909 og anmoder om tilskud Henlagdes

11
Forespørgsel fra Lendum sogneråd, angående et par

gifte folks anbringelse på vor fattiggård
Det vedtoges at svare at man foreløbig er villig til at

optage bemeldte Personer for en betaling af 65 øre pr. dag.
for hver, foruden beklædning læge og medicin og ekstrapleje
i sygdomstilfælde
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12 Andragende fra Indsidter Kr. Sørensen af Eskjær skov
om statsløn i henhold til lov af 30/4 09 om oprettelse af
husmandsbrug, forelå til sognerådets erklæring
Andrageren har tilbud på ca. 5 t. land af gården Dorsens
jorder til en pris af c 375 Kr pr tr. land, samt en moselod
på 1 tr land for 150 kr.

Sognerådet har intet at erendre mod bemeldte andragende
og vedtog at anbefale andrageren og andragendet i sin betle.

13 Det vedtoges at andrage Amtsråadt om tilladelse til at
optages et 4½ % Kreditforeningslån på kommunens fattig-
gård, og at anvende ca. 3.000 Kr. deraf til ombygningen
af Mosbjærg bro ca. 2.000 Kr til grundforbedring af kom-
munens veje, ved belægning med skjærver samt at lade
1.000 Kr. indgå i kommunens kasse som kassebeholdning
Resten af lånet ønskes udbetalt som ekstraordinært
afdrag frå kommunens tidligere lån i landmændsbanken

Vedtoges enstemmigt
14 Dorthea Thomsen bevilgedes 15 Kr til ildebrændsel, som

Tillæg til hendes alderdomsunderstøttelse

Næste møde afholdes den 9 August i fattiggåden

Mødet hævet

J. K. Kristensen Alelhard Petersen J. R. Niering
Kristen Jensen Jens KorsholtN AHolm Kristensen

Ekstraordinært sognerådsmøde

i Mosbjærg Tirsdag den 26' Juli 1910

1
Hrr vejassistent Hr. Risse var tilligemed sogne-

nerådet tilstede ved Mosbjærg bro for at afsætte den
ny bro midterlinge inden arbejdet påbegyndes

2 Det under fekt 13 i forrige møde vedtagne andra-
gende til amtsrådet forelå til anden behandling

Vedtoges som ved 1ste behandling enstemmigt
Mødet hævet

J Kr. Kristensen HP. Wirring Jens Korsholt
Axel Peter Thomsen Kristen JensenAeelhart Petersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården fredag den 12 august 1910

Fattigvæsen
1.

Skjold sogneråd pr. Glud ved Horsens anmelde
at have tilstået enke Ane Kirstine Thågård en årlig
understøttelse af 100 årlig fra 1ste Juli at regnes
Det vedtoges at forlanges en afhøring inden forsørgelsesretter ander
kendes

2. Fødselsindberetning for maj og juni maneder forelå
Det af ugifte Kristine Marie Kristensens fødte drengebarn
søges noteret i Jetsmark da moderen ikke ikke er
18 år gl.

3. Børglum Furreby sogneråd anmoder om et barns
fødsel i Mosbjærg sogns kirkebog, da moderen pigen
Agatten Karatine Marie Thomsen ikke er 18 år og antage
fødehjemstedsberettiget her Noteres her

Forskjellige
4. Anmeldelse fra Amtet om at der som 1ste rate af

det i Kommuneskattelovens 31 anmeldte statsbilskud
er tildelt Mosbjærg kommune et beløb af 317 Kr 03ø
Til efterretning

5. Cirkulære fra indenrigsministeriet om at der den
1 februar 1911 vil være at afholde en alm folketælling
samt forskjellige andre Cirkulærer fra samme ministe
rium. Til efterretning

6. Cloos 7 Co Frederikshavn sender tilbud på kul

7.

Til at møde få sessionen i Frederiksborn i år
valgtes Jens Kr Kristensen Gråmp

8
Hjøring Amt tilbagesender sagen angående Kr.

Thomsens ( Klithuset ) forsørgelseskommune til sogneråd
erklæring Det vedtoges fremdeles at protestere mod at
Mosbjærg kan betragtes som bemeldte Kr Thomsens for-
sørgelseskommune da der intet er fremkommen under
sagen som afkræfter hans angivende om at have haft
ophold i Tversted - Uggerly i ca. 6 år
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9 Andragende fra Hjøring amts husmandsforening om tilskud
Henlagdes

Næste møde afholdes i fattiggården tilstog den 13/9 1910

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Edelhart Petersen N P. Holm Kristensen
Jens Korsholt Kristen Jensen J P. Herrin

Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 sept. 1910

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1. Udvalget for fattigvæsent Frederikshavn anmelder at have

tilstort den her forsørgelsesberettigede blinde kurvemager Alfred
Madsen en understøttelse af 10 Kr til husleje, klæder for 36 Kr.
og 15 Kr til materialer Tages til efterretning

2. Buderup Gravlev sogneråd anmelder at have tilstådt den
til forsørgelsesberettigede Vejle Jørg. Jensen et tillæg til sin alder-
domsunderstøttelse af 40 Kr. til sengeklæder Ligeledes

3. Skjøer sogneråd sender den ønskede afhøring over den
under Jekt. 1 i forrige møde omhandlede enke Ane Kristine
Thågård Anerkendes forsørgelsesberettiget her

4. Begæring fra herredskontoret om refusion af et
for den her forsørgelsesberettigede Chr Chr Larsen af Eskjær
hede udbetalt alimentationsbidrag af 30 Kr. Anvises

5 Torslev sogneråd anmelder at høre tilstået den her
forsørgelsesberettigede Henrik Pedersens enke 20 Kr til ilde-
brændsel Til Efterretning

6 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Juli
    og angust forela Alle førsler intent som førehjemstedsberettigeds her

7  Begæring fra Frits Sofus Andreasens om forsørg
    gelsesattest i anledning af indgaan af ægteskab

    Overlades til formandens undertegnee undersøgelse
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Skolevæsen
8 Skoledirektionen meddeler efter ministeriets bemyndigelse

at have kaldet hidtilværende andenlærer i Hørning skole Helge
Andersen som enelærer ved Blæsbjærg skole fra den 1 sept. P.
at regne. Han er pligtig at tiltræk embedet inden den 14 sep
Del efterretning

9 Hjøring Amt meddeler at skolerådet har tilstået
Mosbjærg kommune et beløb af 100 Kr. af Det på finansloven
for ant 1909-10 opførte bebøl til understøttelse af trængende
kommuner til Ophjælpning af deres skolvæsen Til efterretning

10
Skolemulkter dikteredes

Vejvæsen
11 Amtet tilbagesender oversigten over kommunens

offentlige biveje, med amtstilsynets bemærkninger
Vejsynets bemærkninger tages til efterretningForskjellige

12 Skrivelse fra Amtet hvori meddeles, at amtsrådet i mød
den 25 aug. vedtog at tillade sognerådet at optage et 4½% kredit
foreningslån i Skommunens Fattiggård, så stort som det kan fås
og at anvende det, dels til delvs dækning af udgifterne ved om-

bygningen af Mosbjærg bro (3,000 á 3500 Kr) dels til grundforbedr
af veje (ca. 2.000 kr) medens resten med fradrag af 1000 Kr. som
kan indgå i kommunekassen og forbruges, anvendes til eksteor-
dinæet afdrag få kommunens gæld til landmandsbanken

13
Tilbud fra kul fra Chos 9 Co: Frederikshusen

14 Skrivelse fra "Hjøring amts sognerådsforening" om sog
nerådet anser indførelse af Politimæssige bestemmelser

for leverfælgedes vogne for ønskelige. Det vedtoges at besvare
den foreliggende forespørgsel derhur, at sognerådet anser det for ønskeligt
at der bruges bredere vognfølges ved tungt belæssede tragtvogne

15 Efter forudgaat bekendtgørelse var der indkommen 6
tilbud på Jordarbejdet var Mosbjærg bro

Et tilbud fra Gmd. Andreas Nielsen Mosbjerg hede
pa 200 Kr antoges

16 Andragende fra 6 beboere af Måstrup by, der er
brugere af en fællesførce, om sognerådets anbefaling
til udstykningen af den nævnte kørcel. Anbefaledes

17
Det vedtoges at bortlicitere leveringen af 20 Krbikte

skjærver på Råhøj Eskjær vejen, deraf skal de 14 favn være
3" og restem 5/4" og 7 favn 5/4" frå Tolne Eskjær vejen
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samt 3 favne 5/4" få grusvejen vest for mejeribyen og 3 favne do. på
Råbhøj - Eskjær vejen. Leveringen bekendtgøres i Vendsyssel Tidende"
og eventuelle tilbud skulle være indsendte til sognerådet inden næste
møde

Næste møde afholdes Tirsdag den 11 oktober 1910

Mødet hævet

J K. Kristensen  J J Wørring Axel Peter Thomsen Christen Jensen
Aelelhart Petersen N R Holm Kristensen Jens Korsholt

Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 11 oktober

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1. Dens under punkt. 7 i forrige møde omhandlede Frits Sofus

Andreasen, hvis moder          Nielsen efter eget opgivende
havde tjæneste på Drup 10 måneder for hans fødsel, og som
derfor skulde være noteret i kirkebogen som fødselshjemsteds=
berettiget her, hvor han imidlertid iførge forespørgsel ikke
er, og det synes derfor tvivlsomt om moderens opgivende
passer, da hun ikke har været istand til at bevise det
mindste desangaende, hvorfor den begærede attest ikke
hidtil har kunnet meddeles ham Det vedtoges ikke at
meddele den forlangte attest, for de foreligger mere bestemte
oplysninger

2 Anmeldelse fra politikammert i Ålborg, om at
man har måttet udbetale alimentationsbidrag for 3 år
ialt 172 Kr for dagleger Christian Christinsen Jensen
født 10/12 1882 i Mosbjerg, nu i Amerika, og som
antages forsørgelsesberettiget her. Til efterretning

3.
Skrivelse fra Hjøring amt af 24/9 hvori Amtet

resolverer at der i sagen med Tversted-Uggerby sogneråd
ang. den alderdomsunderstøttede her Kristian Thomsen
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af Klithuset ikke er fremkommen tilstrækkeligt bevis for at
kan har haft 5 års uafbrudt opholdt i Tværsted, og at
amtet derfor ikke ser sig istand til at pålægge Tværsted
Uggerby kommune, at yde refusion for den ham til-
ståede alderdomsunderstøttelse Til efterretning

4. Andragende fra Helene Simonsen af Kirkelundhuse
om et ekstraordinært tillæg til hendes alderdomsunder-
støttelse til ildebrændsel Bevilgedes 10 Kr

Skolevæsen
5 Skoledirektionen fremsender cirkulære fra ministeriet

for Kirke og undervisningsvæsenet angående revision af
kommunernes nugældende skole og undervisningsplan
og iførge hvilken forslag til skoleplan skal indsendes til
direktionen seet inden udgangen af oktober, og udkast
til undervisningsplan, eller andragende om at den
nugældende plan må blive uforandret, snarest muligt

Det vedtoges efter forslag af skolekommissionen som var tilste
at søge den gamle skoleplan approberet påny, dog søges beløbet
for residenser ved Måstrup og Blæsbjerg embeder ombyttede
Ang. undervisningsplanen vedtoges det at indbyde sognets beboer

til et møre i Janus Jensens sal onsdag den 26 d kl 2 ette
Vejvæsen

6. Af de iførge bekendtgørelse i „Vend. Tidende" frem
komne tilbud på levering af skjærder på vejene her i
kommunen antoges følgende
Alfred Bertelsen Stendrup 5 kr 5/4" på beskjær - Tolne vejen a 50

a 50 krJens Kr Jensen Svipperhøj 5 "" på Tolne vejen og vest for mejeribyen
Samme 9 Kbf 5/4" på vejen fra Erkjær til Teglværket a 55.

Niels Kristensen Stubben Lendem 14 kr 3" K 47 Kr for farne
på vejen fra Eskjær til teglværketForskjelligt

7 Skrivelse fra Amtsfuldmeglig Fugl angående Kreditforening
lånet i fattiggården, samt en hoslage skrivelse fra land
mandsbanken hvori det meddeles at banken ikke har noget
imod, at kommunen optager det nævnte lån i fattiggården
og at lånet i landmændsbanken, vil når et ekstraordinært

afdrag af 16.000 Kr. erlægges i Jan. 1911 med en fremtidig halvørlig
ydelse af 625 Kr vare assorteseret i 22 ør fra 1 Jan. 1911

Når lånet ved det ekstraordinære afdrag for 1 Jan 1911
nedbringes til en rener sum kan om saaant ønskes ny anær
lisation af denne begynde. Aler en karrørlig ydelse af 3,104
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vil lånet være indfriet i 29 år

Det vedtoges at besvare forespørgslen således at ydelsen til

reservefonden 2½% af lånet ønskes erlagt i halvålige termine med

½ % hver gang, samt at restbeløbet af gælden til landmændsbanken

forrentes og amortiseres i 22 år med en halvarlig ydelse af 625 kr. fra Jan. 1911
8 Cirkulære fra undenrigsministeriet angående udryddelse af rotter

Til efterretning

Nationalforeningen til tuberkulosene bekæmpelse fremsende
beretning og anmoder om tilskud Bevilgedes 10 kr.

10 Tolne sogneråd anmelde at have måttet forhøje den her

forsørgelsesberettigede Maren Jensen Dvergetvej alderdomsunderstøt-

telse til 12 kr. idtg. fra 1 Juli ) år. at regne Til efterretning

11 Brandirektoratet i Hjøring fremsender en beretning om

den almindelige brandforsikring for landbygninger for
året 1909-16 Til efterretning

12 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Frederikshavn

Tolne

Tvæsted - Uggerby

Læge Mår Sindal

Borberg Bindslev

Sindal Apothek

Hjøring

Jørg. Jepsen Sindal

sindsygeanstalten i Viborg

De Kellerske anstalter Brejning

Juliane Christine Nygård

Maren Jensen Dvergetved

Jens Peter Kristensen

Inge Marie Christensen

Jens Peder Wore

Fattigvæsenet

Alderdomsunderstøttelsen

Fattigvæsenet

Alderdomsunderstøttelsen

90.00

51.38

23.25

481. 25

22,50

46,00

40.00

4.00

31,35

29, 35

3,50

78,17

50,60

225,00

13 Til at fungere som formand for skolekommissionen
under vakancen i præsteebedet valgtes 7 Kr Kristensen

Grårup

14 Det ordinære halvårlige vejsyn foretages lørdag den

5 novtr. af Adelhart Petersen J K. Kristensen
J J J. Wørring og N P. Kolm Kristensen
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15.
Formanden meddelte at have måttet udbetale en understøttet

af 10 kr til Jørgen Markussen af Eskjær Hede. Manden der
er forsørgelsesberettiget i Givskud kommune for Jellinge er fornylig
tilflyttet egnen og har hidtil nydt alderdomsunderstøttelse, men
har endnu ikke kunne få sin begæring om alderdomsunderstøttelse
iorden, hvorfor den ydede understøttelse foreløbig må betragtes som
fattighjælp

16
Der foretoges tillægsligning over indkomstskat til Kom-

munen af tilflyttede skatteyder fra 1st oktober 8 år.
Hmr. Theodor Kristiansen Skovborn Indk. 800 kr Skat 24 kr
Lærer Alb Andersen Blæsbjerg skole -" 450 " -"- 13,500

17
Andragende fra den under fekt 15 nævnte Jørgen

Markussen af Eskjær hede om alderdomsunderstøttelse
andrageren der er forsørgelsesberettiget i Givskud kommune
for Jellinge forlange en understøttelse af 20 Kr mdlg
Bevilgedes 10 Kr. mdlg. på betingelse af at han skaffer en
manglende dåbsattest tilveje fra 1/10 at regne

Næste møde aflevedes Tirsdag den 8 novbr

Mødet hævet

Kr Kristensen Kr. Jensen Jens Korsholt
N P Holm Kristensen Adelhardt Petersen J J  Wørring
Axel Peter Thomsen
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Sognerådsmøde.

i fattiggården Tirsdag den 8 novbr 1910

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra lærer Andreas Nielsen Bagtrup, angående en

bandage som han har anskaffet til den hos ham i pleje værende
åndssvage dreng Kr. Johansen. Bekostningen har ialt været
63 Kr som han forlanger refunderet af kommunen.
En skrivelse fra bandagisten angående bandagens nødvendigter
er vedlagt, derimod ingen egentlig lægeerklæring

Det vedtoges at forlange en lægsærklæring angaende Bandagens
nødvendigher, hvorefter man er villig til at refundere beløbet

2. Begæring fra herredskontoret om refusion af udlagt
alimentationsbidrag for arbejdsmd. Christen Anton Chri=
stensen 60 Kr og arbejdsmed Kristian Petersen 20 Kr

Anvises, dog søges bemeldte Christian Anton Christensen
såvidt muligt eftersøgt

3 Tverster-Uggerby sogneråd anmelder: at have tilstået
den her forsørgelsesberettigede Jens Peter Kristensen en
ekstrahjælp af 18 Kr til sengeklæder. Til efterretning

4 Buderup Gravlev sogneråd anmelder at have tilstået
den her forsørgelsesberettigede Vejle Jørg. Jensen en ekstrahjælp
af 10 kr. Til efterretning

5 Skrivelse fra Amtet af 28. ang. den til Jørgen
Markussen Eskjær hede bevilgede alderdomsunderstøttelse
Bemeldte Jørg. Markiens svigersøn Valdemar Olsen
har henvendt sig til amtet med besværing over, at
sognerådet ikke har bevilget mere end 10 Kr mdlg. i
understøttelse til hans Svigerfader, og Amtet. forlanger
derfor sognerådets erklæring desangående, samt nævnte
Jørgen Markinsens begæring om alderdomsunderstøttelse

med dåbsattest indsendt
Da der er tilstået bemeldte Jørgen Markinsen

den samme understøttelse, som der ydes andre ende lignende
forhold, må man protestere mod at der tillægges ham
en større understøttelse, da han savidt skjønnes er arbejdsdygtig

6 Andragende fra hmd. Mads Larsen Mosbjerg hede
om konfirmationshjælp til den hos ham i pleje værende
dreng Johannes Kunne ikke bevilges

27.
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Skolevæsen
7 Skolekommissionens forslag til undervisningsplan

for samtlige kommunens skole forelå til sognerådets erklæring
Forslaget der i det væsentligste bibeholder halvdagsundervisning
indeholder dog forskjellige ændringer af den nuværende plan
sigtende til at lette det besvar noget, som den hyppiges skole
gang, og mange skoledage pålægger beboerne, især om sommen
for ældste klasses vedkommende

Forslaget er ialt væsentligt udarbejdet i henhoed til det
under fekt. 5 i forrige møde nævnte møde af beboerne, og de
ønsker som på det nævnte møde blev udtalte, og vedtagne
af flertallet af de mødte

Skolekomissionens forslag tiltrædes som det foreligger
mer 3 stemmer. 3 stemte ikke Adelhart Petersen stem-
te mod

Vejvæsen
8. Ved det den 5th afholdte vejsyn, befandtes stenkisten

under vej no 8 ved Hrip sa brøstfældig at en ombygning
ansås for nødvendig snarest mulig, og foreslås det af
vejsynet istedetfor stenkisten det er opført af dårligt
materiale, at nedlægge en rørledning af 1½ alens sen
m. Vejsynets forslag vedtoges

Forskjelligt
9. Skrivelse fra Amtsfuldmægtig Fugl angående

kreditforeningslånet i fattiggården, samt tilbud fra
kreditforeningen om hvor stort et lån der kan bevilg
både: 4% rentebærende og 4%

Det besluttedes som før vedtaget at optage et 4½ %
lån, som efter tilbudet bliver fra 22.800 Kr. Lånet søges
såvidt muligt udbetalt til december ter min

10. Cirkulære fra kirke og undervisningsministeriet
ang. statsunderstøttede bogsamlinger, samt fra Indenrigs-
ministeriet ang samme Til efterretning

11 Anmeldelse fra Amtet, om at den statskassen
påhvilende andel af kommunens tilskud til hjælpe-
kassen i regnskabsant 1909-10 er anvist sognerådet
til udbetaling fra Hjøring amtstue med 100 Kr.
Til efterretning
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12 Andragende fra Møller Jens Peter Jensen af Porsens

mølle om tilladelse til at have et barn i pleje. Tilladelsen
medeltes, imod at der forevises lovbefalet lægeattest

13 Cirkulære fra rotteforeningen om udrydelsen af 

rotterne og besvarelse af forskellige statistiske oplysninger 

desangående Overlades til formanden til besvarelse

14 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Sindal Jørg Christensens enkeA. 114 kr 53 øre

Georgius Nielsen F 97,99
Hørmested Ane Petersdatter A 73,50

Magdalene Larsen F 79,62

Marie Jakobsen F 52,50
Ålborg Martin Vilhelm Christensen 

F 66,00
Hjøring Ane Jensen A 164,70

Kr Thågårds enke F 27.11

F
Astrup

Martin Nielsens kone

Valdemar Gotfredsens koneF

121,76

45,00

St. Hans St. Olaj Karl Jensen A 81,00

Kristian Pedersen F 55,50

Janus Kr. Kristensen F 8,22
Frederikshavn Christian Christiansen F 26,25

Alfred Madsen F 51,75

V. Brønderslev Anton Andreasen F 90,00
Øland Martine Thomsen F 78,75
Flade - gjærum Hejle Julius Larsen

F 11,85
Bindslev Albert Hermansen Pedersen F 23,65
Torlev

F75,75
Budurup - Gravlev

Henrik Pedersens enke

Hejle Jørg Jensen A 97,50
15

Indberetning over fødsler i september og oktober forelå 
blev gennemgået

16 Skolemulker dikteredes

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 december

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Alex Peter Thomsen J J Wørning

Adelhart Petersen N P Holm Kristensen Jens Korsholt
Kr. Jensen
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Følgende regninger anvistes til udbetaling

Sindal Jørg Christensens enke A. 114 kr 53 øre

Georgius Nielsen F 97,99
Hørmested Ane Petersdatter A 73,50

Magdalene Larsen F 79,62

Marie Jakobsen F 52,50
Ålborg Martin Vilhelm Christensen

F
66,00

Hjøring Ane Jensen A 164,70

Kr Thågårds enke F 27.11

F
Astrup

Martin Nielsens kone
Valdemar Gotfredsens kone F

121,76
45,00

St. Hans St. Olaj Karl Jensen A 81,00
Kristian Pedersen F 55,50
Janus Kr. Kristensen F 8,22

Frederikshavn Christian Christiansen F 26,25
Alfred Madsen F 51,75

V. Brønderslev Anton Andreasen F 90,00
Øland Martine Thomsen F 78,75
Flade - gjærum Hejle Julius Larsen

F
11,85

Bindslev Albert Hermansen Pedersen F 23,65
Torlev

F 75,75
Budurup - Gravlev

Henrik Pedersens enke
Hejle Jørg Jensen A 97,50

15
Indberetning over fødsler i september og oktober forelå
blev gennemgået
16
Skolemulker dikteredes
Næste møde afholdes Tirsdag den 13 december

Mødet hævet
J Kr. Kristensen Alex Peter Thomsen J J Wørning
Adelhart Petersen N P Holm Kristensen Jens Korsholt

Kr. Jensen
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Sognerådsmøde

i Fattiggården Tirsdag den 13 decbr. 1910

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1. Tversted - Uggerby sogneråd anmelder at have tilstået den

her forsørgelsesberettigede Jens Peter Kristensen læge og medicin, samt
forskjellige beklædningsgenstande, og forhøjet pengehjælp samt 3000 Kr
tørv Til efterretning

2. Udvalget for fattigvæsenet Frederikshavn anmelder at have
tilstaet den her forsørgelsesberettigede blinde kurvemager Alfred
Madsen en understøttelse af 12 Kr. samt en fast måndlig under
støttelse af 8 Kr fra 1/12 at regne Til efterretning

3.

Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikskavn anmelder
at have bevilget Enke Else Marie Andersen en alderdoms

understøttelse af 144 Kr årlig fra 1/12 at regne
Sognerådet kender ikke den omtalte enke, og anse hende ikke

for forsørgelsesberettiget her i kommunens
4 Skrivelse fra Amtet af 30/11 hvormed meddeles at

amtet ikke for tiden finder føje, til at foretage videre
i sagen, angående den til Jørgen Markussen af
Eskjær hede bevilgede alderdomsunderstøttelse, over hvis
utilstrækkelighed bemeldte Jørgen Markussen har
ført klage. Til efterretning

5
Cirkulære fra indenrigsministeriet om en ændret

affattelse af de ved begæringer om alderdomsunderstøttelse
hidtil benyttede blanketter, og at der er udarbejdet ny
blanketter til dette brug Til efterretning

 Forskjelligt
6 Skatterådet sender skema til selvangivelse, mand-

talsliste og til den foreløbige ansættelse af indkomst og
formue for skatteåret 1911-12. Til efterretning

7

Frederikshaves sparekasse meddeler at have indrettet
et boxrum til opbevaring af værdipapirer, og anbefaler
dets afbenyttelse. Lejen af et sådan rum er

10 Kr årlig Til efterretning
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8 Amtet sender udtog af Hjøring Amtsråds forhandlinger i mødet
den 25 august 1910 Til efterretning

9 Regning fra amtsvejinsspektør Lunør i befordringsgodtgørelse
for 6 rejser til Mosbjærg bro i anledning af denes ombygning
30 kr. Anvises

10. Cirkulære fra "Kirkelig Forening for indre mission i
Danmark " ved sognepræst Chr Sørensen ang. en adresse til
regering og rigsdag, om at straffelovens § 177 håndhæves i
den fulde udstrækning Undertegnedes af sognerådets medlemmer

11. Adresse tilsendt af overretssagfører f Stål om en indskrænk=
ning af de offentlige forlystelser, ved at det lægges i kommunal-
bestyrelsens hand i forening med politimesteren at give tilladelse
til at holde varste offentlig dens Kro og beværtning v.s. v.

Undertegnedes ligeledes
12 Amtet tilsender et cirkulære fra justitsministeriet angå-

ende den i Århus oprettede jydske fødselsanstalt og denes benyttelse
og udbeder sig sognerådets ydringer desangaende meddelse
Afskrift af anstaltens regulativ er vedlagt

Sognerådet finder ikke for tiden anledning til at indlede
forhandling desangående

13 Amtet fremsender høstskemas til udfyldning angaende
udbyttet af høsten i året 1910 Udfyldtes

14 Ligeledes meddelelse om at der er pålignet Mosbjærg
kommune et beløb af 428 Kr. 28 øre for året 1911-13 til
Amtsrepartitionsfonden Til efterretning

15 Til maskinsynsmand for året 24/10 1910 til 23/10
1913. genvalgtes Gårdejer Marius Nielsens Allen

16 Overslag for kommunens indtægt og udgift i året
1911-12 forslag til 1ste behandling. Det foreløbige
overslag udarbejdet af formanden balancer med en
indtægt og udgift på 19,475 kr 34 øre Vedtoges som
det forelå

17 Viborg fængselsselskab fremsender beretning om
sin 25 årige virksomhed og anmoder om Sognerådets
støtter Henlagdes
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18 Andragende fra Emma Petersen om huslejehjælp for
Vinteren Bevilgedes 20 Kr.

19 Andragende fra Mosbjærg sogns hjælpekasse om ekstra-
ordinært tilskud for indeværende år. Bevilgedes 160 Kr.

20 Andragende fra Mosbjærg sogns sygekasse om tilskud af
kommunen for året 1910 Bevilgedes 75 Kr

21 Andragende fra Mosbjærg afholdsforening om tilskud for
året 11910 Bevilgedes 10 kr.

22 Ansøgning fra lære Andersen Blæsbjærg om fast
ansættelse ved lærerembedet i Blæsbjerg, hvor han har været
konstitueret siden 1ste sept. 1 .år Anbefales

Næste møde afholdes Tirsdag den 10 Jan. 1911

Mødet hævet

 J Kr. Kristensen Kr. Jensen Axel Peter Thomsen
Adellhart Petersen J J Wøring Jens Korsholt.
N P Holm Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 10 Januar 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Herredskontoret Frederikshavn fremsender en resolution ifølge hvilken

en Rudolf Leverin Nygård er tilpligtet at udrede alimentationsbidrag
til et den 1/5 1910 af ugifte Olga Peterien Elise Larsen af Frederikskavn
født barn, med anmodning om refusion af beløbt såfremt forsørgel-
sespligten anerkendes Må efter hvad der er oplyst antages
forsørgelsesberettiget her

2 Skrivelse fra Magisteaten København angående et af ugifte
Ane Christensen den 28/9 1910 født drengebarn Ove Arendal
Wunderov, som den 10 novbr for er indlagt som patient
på kommunehospitalet med forespørgsel om hun erkendes

forsørgelsesberettiget her, og om omkostningerne ved barnets
kur og pleje efter anordningsmæssig regning vil blive refun
derede Anerkendes forsørgelsesberettiget her

3 Skrivelse fra herredskontoret i Sæby om at der den
25/11 1910 forskudsvis er udbetalt et Jens Kr Sørensen
påhvilende alimentationsbidrag 20 Kr der bliver at betragte
som en ham ydet fattighjælp Til efterretning

4
Flade Gærum sogneråd at have tilstaet enanmelder

at have tilstaet enLærerine Kristensen boende hos Murer Lars Kr Olsen
Bangsbostrand en understøttelse af 6 Kr. mdlg. fra 1/11 10
og forespørger om hun erkendes forsørgelsesberettiget til
Anerkendes forsørgelsesberettiget her dog forlanges en
afhøring over hende tilstillet

5 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshaver
anmelder at have tilstået Ellen Marie Andersdatter
tidligere boende i Elling en alderdomsunderstøttelse
af 144 Kr. årlig fra 11/12 1910 og forespørger om hun
erkendes forsørgelsesberettiget her Anerkendes ligeledes for-
sørgelsesberettiget her

6 Skære sogneråd anmelder at have tilstået den her forsør=
gelsesberettigede Birgitte Matilde Knudsen en eksterhjælp
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af 10 Kr for november måned samt for læge og medicin. Til
efterretning Det bemærkes dog at lægehjælp ikke kan forlanges refunderet

7
Formanden meddelte at man har måttet indlægge en kvinde

Mariane Kristensen som i en tid har ført et vagabonderende liv
her på egnen, på fattiggården, som husvild og subsistensløs
og gjorde sognerådet bekendt med den korrespondance som
i den anledning var ført, såvel med hendes tidligere opholdts
kommune Tversted-Uggerly hvor hun skal have nydt
alderdomsunderstøttelse, som hendes forsørgelseskommune
Hørmested Det vedtoges at begære hende hjemsendt til
hendes forsørgelseskommune som hjemløs

8 Christiane Christensen af Eskjær hede tilstodes efter

begæring en forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse til
7   kr. mdg. fra 1/1 1911 at regne

9 Jørgen Markussen af Eskjær hede tilstodes ligeledes
efter begæring en ekstrahjælp af 11 kr 90ør til beklærning

10 Bindslev sogneråd begærer et af ugifte Magdalene
Iversen den 1/10 1910 i I Bindsler født drengebarn
Hans Kristians Johst, noteret som fødehjemstedsberettiget
her Noteres her /10 mdr interisg

11 Legatienterne for aet 1910 uddetes således
Ejler Ejlersen Holms legat 33 Kr 44 øre Ane Marie Sørensen Abier

gårds mark 15 Kr Jens Kr Jensen Mosbjærg 8, 44 øre Anders Jensen Måstrup 10 kr.
Severin Roses legat 8 Kr 24 øre Jens Peter Nielsen Mastrup

J. Severin Kristensens legat. Jakob Andersen bskjær hede
Lars Andersens do Juni Jeppesen Eskjær hede
Fh Kjærsgårds legat for Fattige skolebørn til Mastrup skole

 Forskjellige
12 Overslaget for kommunens indtægter og udgifter forela

for året 1911-12 forelå til 2det behandling
Vedtoges som ved 1ste behandling og underskreves

13 Fortegnelse over de kommunale vælgere, gældende
fra 13/2 1911 til 14/2 1912 udarbejdedes
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14 Mandtalslisten over de skatteydere i Kommunen, der kunne
ansættes til indkomst og formeskat til staten for næste år
affattedes

15 Til at fungere som tællingskommissærer ved folketællingen
den 1st febr. 1 år valgtes sognets lærere til at foretage Tællingen
i hvert sit skoledistrikt mod en godtgørelse af indtil 6 Kr.
hver

16 Cirkulære fra indenrigsministeriet angaende en fortegnelse
over de i Kommunen den 1 febr.  år værende enkemænd og enker
forsåvidt de have børne under 18 år Til efterretning

17 Tilladelse fra Amtet til at udrede de i forrige møde vedtagne
beløb til hjælpekassen og sygekassen forelå Til efterretning

18 Sognerådsforeningen fremsender et udtog af forhandlin-
gerne på "De samvirkende Sognerådsforeningens repræsen-
tantmøde

19 Andragende fra Karoline Jepsen af Eskjær hede om alder
derdomsunderstøttelse Bevilgedes 4 Kr mdg fra 1ste Jan. 1911
at regne, med forbehold af amtets sankteon

20 Indberetning om fødsler i november og december forelå
Det af ugifte Petrine-Marie Augusta Hansen i Torslev
mølle den 5/11 10 førte barn antoges fødehjemstedsberettiget
i Hørmested

21 Til tilsynsførende ved plejebørn valgtes Mille
Jensen Kabbelhede istedetfor Fru Præstholm Mastrup
der har begæret sig fritaget

Mødet hævet

Næste møde afholdes i fattiggården Tirsdag den 14 Febr 1911

J Kr Kristensen Axel Peter Thomsen Jens Korsholt
Kristen Jensen Adelhart Petersen N P. Holm Kristensen
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Bouet i Mosbjærg torsdag den 2/2 1911

1
Obligationen til Kreditforeningslånet i fattiggården

underskreves af alle sognerådets medlemmer samt fuld
magt til amtsfuldmægtig Fugl Hjøring til at ansætte krede
kasseobligationerne

Købmr Janus Jensen Mosbjærg og Gårdejer Berthel
Kristensens Mosbjærg anderskrev som vitterlighedsvidner

2 Til på sognerådets vegne at møde ved en vandsyns
forretning ved Hvip bæk fredag den 3 d. valgtes
J  Kr. Kristensen og J P. J. Wørring

Mødet hævet

Kr. Kristensen Deelhart Petersen N. P. Halm Kristensen
Kristens Jensen Axel Peter Thomsen J P. uersen Jens Korcholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 14 febr. 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1/ Begæring fra Herredskontoret i Frederikshavn om refusion for

forskudsvis udlagt alimentationsbidrag for nedennævnte her for-
sørgelsesberettigede alimntanter
Chr. Petersen Mosbjerg fattiggård - 30 kr
Chr Chr Larsen Eskjær bøde 30 "
Chr Anton Christensen hvis opholdsster er ubekendt 60"

Anvistes
2/ Meddelelse fra herredskontoret om at det for Rudolf

Leverin Nygård af kommunen udbetalte alimentations-
bidrag ikke kan forlanges afsonet sålænge vedkommende
ligge inde som soldat Til efterretning

3/ Ligeledes meddelelse fra herredskontoret om at udpantning
for alimentationsbidrag hos Niels Chr Christensen af Eskjær mark
er skønnet forgaves. Til efterretning

4/ Skrivelse fra Skallerup - Vennebjerg sogneråd angående
en Christen Christensen af Vennebjerg hvem der er tilstået
en hjælpes af 10 Kr Da vedkommende er sognerådet fuld
stændig ubekendt forlanges yderligere oplysninger

5/ Enke Louise Thomsen beder om en månedlig under-
støttelse i vintermanederne ( Mandens navn var Sørensen )

Bevilgedes 10 Kr mdlg. midlertidig Forsørgelseskommunes
formentlig Tversted - Uggerby

6/ Formanden meddelte at have måttet stille kaution
for karetmager Kr P Kristensens søn Jens Kr Kristensen (18 1/2 år)
indlæggelse på Hjøring amts sygehus i anledning af en
benskade, efter begæring af faderen

7/ Bruderup - Gravlev sogneråd anmelder at have tilstalt
den her forsørgelsesberettigede Vejle Jørg. Jensen en forhøjelse
af sin alderdomshjælp med 5 kr mddg. Til efterretning

8/ Skrivelse fra Hjøring Amt af 28/1 hvormed meddeles, at
amtet ikke nu, finder noget at erindre imod, at der ydes fru
Karoline Jepsen af Eskjær hede en passende alderdomsunderstøttelse.

30 kr

30

60
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9/
Formanden meddelte af Hrr Valdemar Olsen af Eskjær hede

havde indsendt klage til indenrigsministeriet over utilstrækkelighed
af den hans svigerfarer Jørg. Markussen bevilgede alderdomsen
derstøttelse af 10 Kr mdlg. samt at have afgivet erklæring
desangaende i overensstemmelse med sognerådets tidligere
standpunkt i denne sag

Skolevæsen
10

Formanden meddelte ligeledes at den at sognerådet
til skoledirektionen indsendte undervisningsplan, med
forelå approberet af skoledirektionens Planen var
tilstillet lærerne til cirkulation

11 Angående leveringen af brændsel til skolerne i
næste sammen vedtoges det at tilbyde leveringen læreren
leveringen af denne for 125 Kr til hver skole

 Forskjelligt
12 Beretning fra tilsynet med plejebørn her i kom-

munens for ant 1910 forelå Tilsynet har omtaltet
17 børn af hvilke de 4 er udgaade, af resten betegnes
plejehjemmene for de 10 som meget godt for 2 som
godt og for 1 som nogensende Til efterretning

13 Formanden meddelte resultatet af folketællings
her i kommunen den 1ste D, hvorefter der her i kom-
munen findes 602 mænd og 563 kvinder ialt 1163
altså en fremgang fra 1/2 1906 af 70

14

Skrivelse fra Hjørring amt af 18/1 ifølge hvilken
det påhvile Mosbjerg kommune at godtgøre statskassen
et beløb af 114 kr. 96 øre som udgifter til vurdering
til ejendomsskyld i afsigte finansår Anvistes

15 Da funktionstiden for de nuværende hegnsynsmænd
(lov af 6 Marts 1869 § 14 og vurderingsmden efter lov om mark
og Vejfred af 25 marts 1872 udløber den 31 Marts 8 år
skal der ifølge skrivelse fra Amtet foretoges nyt valg
gældende for næste fremdels af 3 hegnsynsmænd og mint
en supleant dels af 3 Vurderingsmænd Valget indstilles til
Amtsrådets approbation De afgaeende Adelhart Petersen
Peetten ( fru ) Berthen Kristensen Vestergard og Theodor Kriste
ansen Skovborn genvalgtes Supleant Hr Jensen Kabbelhede



38
9/
Formanden meddelte af Hrr Valdemar Olsen af Eskjær hede
havde indsendt klage til indenrigsministeriet over utilstrækkelighed
af den hans svigerfarer Jørg. Markussen bevilgede alderdomsen
derstøttelse af 10 Kr mdlg. samt at have afgivet erklæring
desangaende i overensstemmelse med sognerådets tidligere
standpunkt i denne sag
Skolevæsen
10

Formanden meddelte ligeledes at den at sognerådet
til skoledirektionen indsendte undervisningsplan, med
forelå approberet af skoledirektionens Planen var
tilstillet lærerne til cirkulation
11

Angående leveringen af brændsel til skolerne i
næste sammen vedtoges det at tilbyde leveringen læreren
leveringen af denne for 125 Kr til hver skole
 Forskjelligt
12
Beretning fra tilsynet med plejebørn her i kom-
munens for ant 1910 forelå Tilsynet har omtaltet
17 børn af hvilke de 4 er udgaade, af resten betegnes
plejehjemmene for de 10 som meget godt for 2 som
godt og for 1 som nogensende Til efterretning
13

Formanden meddelte resultatet af folketællings
her i kommunen den 1ste D, hvorefter der her i kom-
munen findes 602 mænd og 563 kvinder ialt 1163
altså en fremgang fra 1/2 1906 af 70
14

Skrivelse fra Hjørring amt af 18/1 ifølge hvilken
det påhvile Mosbjerg kommune at godtgøre statskassen
et beløb af 114 kr. 96 øre som udgifter til vurdering
til ejendomsskyld i afsigte finansår Anvistes
15

Da funktionstiden for de nuværende hegnsynsmænd
(lov af 6 Marts 1869 § 14 og vurderingsmden efter lov om mark
og Vejfred af 25 marts 1872 udløber den 31 Marts 8 år
skal der ifølge skrivelse fra Amtet foretoges nyt valg
gældende for næste fremdels af 3 hegnsynsmænd og mint
en supleant dels af 3 Vurderingsmænd Valget indstilles til
Amtsrådets approbation De afgaeende Adelhart Petersen
Peetten ( fru ) Berthen Kristensen Vestergard og Theodor Kriste
ansen Skovborn genvalgtes Supleant Hr Jensen Kabbelhede



39

16 Amtet tilsender et fra statens statitiske kontor modtaget skema
til oplysning om det i marts 9 år foretagne hjælpekassevalg

17 Alborg Stiftamt fremsender liste over de højstbeskattede
vælgere til landstinget i 7 landstingskreds, som fremlægges til
eftersyn samtidig med folketingsvalglisten

18 Valglisten over de kommunale vælgere besigtigedes. Ingen
klage var fremkomme

19 Valgliste over vælgere her i kommunen til folketinget
affattedes, og fremlægges til eftersyn fra 1ste til 8de marts

20 Valget af bestyrelse for hjælpekassen som skal foretages
i marts for de næste 3 år bestemtes til Tirsdag den 21 marts
i Janus Jensens sal Valgliste udarbejdes og fremlægges til eftersyn
10 Dage for valget

21 De to af sognerådet i mødet den 28. valgte medlem-
mer til at repræsentere sognerådet ved vandsynsforretninge
over Hving bæk den 3 ds. meddelte at man var nået til
en overenskomst med ejeren af Bollehede, således at
vandløbet, vest for Jerupvejen føres i en anden retning
således at løbet fra en strækning langs vejen nedlægges
imod at kommunen bekoster Gravningen af det ny løb
men samtidig er fri for Vedligeholdelsesudgifter.

Den således Thntu overenskomst sauktioneredes
22 Til medhjælp for formænden i endeværende regnskabs

år bevilgedes ved 1ste behandling 30 øre pr indived

23 Kr Valther Eskjær hede andrager om konfirmationshjælp
til et plejebarn Bevilgedes 25 kr imod faer refusion fra
Brønderslev

24 Skrivelse fra skatterådsmedlem N Olsen Banken om
at afholde ligningsmøde forsdag den 16 D. kl 9 forne.

25 Det vedtoges at afhænde Mosbjærg gl. kro ved kortvalg
fra pladsen Tirsdag den 21 marts kl 2 eften. Bekendtgørelse
i Vend Tidende

26 Til valgbestyrelse ved hjælpekassevalget den 21 marls
valgtes J Kr Kristensens J P J Werring og N P Holm
Kristensen

27 Andragende fra Skomager Kr Jensen af Mosbjærg
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse. Bevilgedes
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10 Kr mdlg fra 1ste April at regne
28 Tilbud fra Murer C Christensen Tolne over reparations-

arbejdet ved samtlige kommunens skoler i sammeren 1911
for en samlet sum af 100 Kr, efter nærmere spesificeret tilbud
for kalkning af skolelokalerne til jul betales der 10 kr.
ilbudet antoges, dog skal reparationsarbejdet være fuldført

inden 1ste Juni
Mødet hævet

Næste møde afholdes torsdag den 2 marts, hvor der da tillig
foretoges ligning af kommuneskat, mødet begynder kl 9 form

Kr Kristensen Oetelhart Petersen Anel Peter Thomsen

J J  Wøring Kristen Jensen N. P Holm Christensen J. Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården Torsdag den 2 marts 1911

 Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra Hørmested sogneråd af 15/2 med forespørgsel om man

er villig til at beholde Mariane Christensen på asylet når Tværsted
Uggerby sogneråd indlægger hende for 60 øre daglig fra den

dag at regnes da hun kom til fattiggårdens. Formanden
meddelse at have besvaret forespørgslen bekræftende, efter

samråd med flere af sognerådets medlemmer Sanktioneredes

2 Skrivelse fra Skallerup Vennebjerg sogneråd angående dem
under 1skt. 4 i forrige møde nævnte P Christen Christensen eller
Christiansen hvormed oplyses at han er anerkendt forsør-
gelsesberettiget her i Kommunen den 20/7 1906 hvilket
efter nærmere undersøgelse viser sig at være rigtigt, hvorfor
han må erkendes forsørgelsesberettiget her

3 Skrivelse fra Tversted Uggerby sogneråd af 27/2 angående
enke Louise Thomsen som anerkendes forsørgelsesberettiget
der i kommunen

Det anmeldes endvidere at der er tilstaet den her
forsørgelsesberettigede Jens Peter Kristensen ekstrahjælp til
noget undertøj

4 Formanden meddelte at have måttet stille kausion for
drengen Jens Kr Thomuns (Mosbjerg præstegård) indlæggelse
på Hjøring amts sygehus til bedhandling for brud fra venstre
arm Drengen, hvis forældre bor i Eling er ifølge hvad
der er oplyst forsørgelsesberettiget i Åster- Skjæring kommune
hvor der forlanges lovmæssig refusion af udgifterne

5 Skrivelse fra amtet af 25/2 om at der er anvist sog-
nerådet et beløb af 818 kr. 46 øre ( foruden tidligere anvist
forskud af 1190 Kr) som refusion fra statskassen af
udgifter til alderdomsunderstøttelse afholdte af kommunen
i ans 1909-10

6 Skrivelse fra Amtet af 18/2 hvorved efter andragende
approberes at den takst som lægges til grund for
beregningen af refusion for fattiglemmer ophold

41
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fra Mosbjærg kommunes fattiggård forhøjes fra 50 til
60 øre daglig for voksen og fra 35 til 40 øre daglig for børn
fra 1 oktober 1 år at regne, således at under disse takster er
ikke indbefattet udgifter til medicin lejet vagthold efter lægens
ordination samt beklædningsgenstande

Taksten for ophold pa alderdomsasylet kan bliver
forhøjet til 65 øre daglig når det for asylet udfærdigede nytt

later indsendes til påtegning Til efterretning

7

Skrivelse fra Amtet af 18/2 mer meddelelse om
Indenrigsministeriets afgørelse af den under fekt. 9 i
fornye møde nævnte klage fra Hrr Valdemar Olsen
af Eskjær hede over utilstrækkeligheden af den hans
svigerfader Jørgen Markussen bevilgede alderdomsunder-
støttelse Minsisteriet har afgjort sagen derom at
amtets afgørelse er endelig og at der derfor ikke fra
ministeriets side vil kunne foretages noget i sagen
hvilket er meddelt klageren

 Skolevæsen
8 Andragende fra Lærer Jensen Mosbjærg om

bidrag af kommunen til lys og varme til aftens
skolehold i vinteren 10-11 Bevilgedes 20 kr

9

Cirkulære fra kirke og undervisningsministeriet
angående nogle af skoleinspektør Kappel Bøcher udgivne
månedshæfter i Holger Danske som anbefales til brug
Ved undervisningen Til efterretning

 Forskjelliget
10 Formanden meddelte at Kreditforeningslånet

i fattiggården nu var modtaget og afdraget til
landmandsbankens betalt med 16.000 kr, samt det
midlertidige lån på 4800 Kr som sognerådet havde
optaget hos Mosbjærg mejeri er ligeledes afbetalt

Kasseobligationerne var omsat til fuld værdi 22800 Kr
med fradrag af provision og reservefondsendskurs og om
kostningerne ved lånets ordning er 206 Kr 31 øre forude
skjøde over fattiggården og udstykningen af Måstrups skole

11

Meddelelse fra Sindal sogneråd om at Gårdejer
Anton Jensen Våen er ansat til en indkomst af 500 Kr
af ejendom i Sindal samt formuen henfra disse ind
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konester hidsører til 9000 kr
12 Hjøring Amtsrådsforhandlinger i marts den 28/11 1910 for

samt udkast til regulativ for mindre offentlige Vandløb

13 Meddelelse om at Mosbjerg kommune i tilfælde af udskriv-
ning i henhold til lov af 10/6 1876 skal fremstille 6 og afgive
4 heste Halm Eeskjær afgiver 4 og A Jensen Våen 2 heste

14 Plantningsselskabet "Tolne skov" sender aktiebrev i
selskabet hvis pålydende 100 Kr nu er fuldt indbetalt

15 Der foretoges ligning af kommuneskat for året 1911-12
der pålignedes hartkornet 38 kr 40 pr tr. hvilket udgør 3/5 af
skat af hastkorn og ejendomsskyld, idet ejendomsskylden
pålignes de 2/5 Formue og lejlighed pålignedes den 1/3 af
ligningsbeløbet som er beregnet til ca. 15.500 Kr

16 Til at revidere kommuneregnskabet for indeværende år
valgtes Lærer Præstholm og Hrr. Ole Kr Krstensen Måstrup

17 Til merhjælp til formanden bevilgedes ved 2den behandle
ling 30 øre pr individ vedtoges enstemmigt
samt til rejseudgifter i indeværende år 25 Kr

18 Til sognerådets formand for næste regnskabsår
genvalgtes Jens Kr Kristensen Gramp

19 Andragende fra Hrr Lars Peter Kristensen Brettets mark
om Tilladelse til at have et plejebarn Lægeattest frem-
lagdes Tilladelse meddeltes

Næste møde afholdes i fattiggården tirsdag den 11/4

Mødet hævet

Kr Kristensen Kristen Jensen N P. Halm Kristensen
Axel Peter Thomsen Cebelhart Petersen J. Wiesuner Jens Korsholt
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konester hidsører til 9000 kr
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 april 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra Elling sogneråd angåaende et barn født af pige

Clara Elise Pedersen, som bedes noteret i Mosbjærg sogns kirke
bog, da forældrene til pigen 10 mds. dagen før fødslen havde
forsørgelsesret i Mosbjærg og pigen da ikke var 18 år gl.
Natuer her da moderen opholdt sig her 10mde dagen før hendes fødsel
Kan ikke noteres foreløbig, men undersøges nærmere

2 Skrivelse fra Bindslev sogneråd om Hrr. Kr. Sørensens
( Trynskov ) plejebarn Jane Dagny Amalie Sørensens erkendes
forsørgelsesberettiget her og plejelønnen 40 Kr vil blive refun
deret herfra Anerkendes forsørgelsesberettiget her, og reku
dem med det fulde beløb

3 Meddelelse fra sindssygeanstalten i Viborg om at beta-
lingen for uformuende patienter på 3th forplejnings-
klasse er forhøjet til 75 øre daglig fra 1ste april 1 år at regn

Til efterretning
4

Skallerup i Vennebjerg fremsender efter anmodning
afhøring over den under fekt. 2 i forrige møde omhandle 

Christen Christensen Anerkender forsørgelsesberettiget her

5

Skrivelse fra Tolne sogneråd angående pigen
Ottie Marie Andersen som er indlagt som patient
på Frederikshavns sygehus erkendes forsørgelsesberettiget

her, og om lovmæssig refusion af de dermed forbundne
udgifter kan ventes. Afhøring vedlagt

Anerkendes forsørgelsesberettiget her

6

Åster - Skjærum sogneråd meddeler at drengen
Jens Kr Thomsen, der har været indlagt på Hjøring
sygehus af herværende kommene, anerkendes forsør-
gelsesberettiget der i kommunen. Til efterretning

7

St. Hans St. Olai sogneråd forespørger om enke
Marline Thomsen af Enstrup der har begæret fattig-
hjælp erkendes forsørgelsesberettiget her. Afhøring vedlagt

Anerkendes forsørgelsesberettiget her
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8 Skæve sogneråd anmelder at have tilstået enke Birgitte
Matiias Knudsen en eksterhjælp af 10 Kr på grund af sygdom
samt medicin

9 Amtets approcation fra forhøjelse af taksten for
ophold på alderdomsasylet forhøjes til 65 øre daglig, således
at der i dette beløb er indbefattet vederlag for det 1 regulativets
§4 nævnte beløb, som udbetales til fri anvendelse, samt for
beklædning, men ikke for lægehjælp medecin og ekstravagt
forelå V. Til efterretning

10 Ålborg politikammer anmelder at have udbetalt det
daglejer Christian Christiansen Jensen nu i Amerika
født 10/12 82 i Mosbjerg påhvilende bidrag af 208 Kr til
hans med Ane Marie Poulsen avlede den 27/3 1904
fødte barns underhold med 208 Kr. Til efterretning

11 Indbretning om førsler i Jan. og febr. månder forelå
2 af mandkøn og 4 af kvindekon
Noterer alle fødehjemstedsberettiget her
Skolevæsen

12 Skoledirektionen fremsender den ny skoleplan
som er approberet af ministeriet

Til efterretning
Forskjellige

13 Skatteråded Hjøring anmelder at Anton Jensen Vaen og
teglværksejer Martin Nielsen er ansat i skat i Sindal og
Hjørring med henholdsvis 600 og 100 Kr i indkomst samt
9,000 og 2.000 Kr i formue Til efterretning

14 Anvisning fra Amtet på anden rate af statstilskud
til kommunen for finansåret 1910-11, med 284 kr 84 øre
Til efterretning

15 Formanden meddelte at have indmeldt kommunen
i "landkommunernes ulykkesforsikring fra 1ste april i år
at regne

16 Lærer Præstholm Mastrup andrager om at måtte
blive fritaget for hvervet som revisor af kommune-
regnskabet for dent 1910- 11 Præstholm fritoges og
Hus Niels Vestergård Måstrup valgtes i stedet
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17 En udstykning af Henning Kristensens ejendom i Måstrup
forelå

18 Amtets approbation på valget af hegn og vurderingsunder
for næste forår forslå

19 Skrivelse fra "Hjøring amts sognerådsforening om at
spørgsmål der ønskes forhandlede på foreningens generalforsam
ling må indsendes inden 1ste maj Henlagdes

20 Landsforeningen "Arbejdet adler" fremsender Program
og love, og beder om bidrag og sognerådets støtte vel gennem
førelsen af sit formål  Henlagdes foreløbig

21 Autoriseet revisor Emil Arfelt Ålborg anbefaler sig
Henlagdes

22 Skrivelse fra Vejinspektør Lanøe, med anvisning
på restbeløbet af amtets tilskud til opførelsen af den nu
bro over Uggerby a 475 Kr 34 øre, så at samtets tilsku
ialt har udgjort 297 kr 34 øre Til efterretning

23 Beretning fra Finsens lysinstitut om virksomhede
sidste år 1 Til efterretning

24 Dansk Smehedstidende sender prøvenummr og indbyder
      til at tegne abomnement Henlagdes

25 Udstykning af Kr Andersens jorder af Søndergard
i Vogn Til efterretning

26
Skrivelse fra arkitekt Thorvald Jørgensen med ta

for sognerådets tilbud, om levering af nogle granitsten
til Kristiansborg slot, og håber han at få brug for
tilbudet nar stilladserne fjærnes og arbejdet endelig afsluttes
da der så formentlig vil blive brug for nogle flere sten
Til efterretning

27 Tværster Ugl. sogneråd anmelder, at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Jens Peter Kristensen, en beklædnings-
hjælp på ca. 25 Kr samt udtaler ønske om hjemsendelse

Sognerådet finder ikke anledning til foreløbig at tage
familien på fattiggården

28 Klage fra Proprietær Helge Eskjær over at tilsagt til
være

Klage fra Proprietær Helge Eskjær over at tilsagt til
Vejarbejde med 2 vogne mandag den 10 d og mene at dette
er mindre hensynsfuldt at hensyn til såtiden, og at han har
mistet en del mandskab Sognerådet mener ikke at det kan
kaldes at være alm. såtid endnu, og kan ikke tage hensyn til
at han har mistet arbejdskraft
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Følgende regninger anvistes til udbetaling

Læge Mår Sindal Fattigvæsenet
25 kr 50 øre

Alderdomsunderstøttelse 25,00

Borling Bindslev Fattigvæsen
8,00

Alderdomsunderstøttelse
21,25

Boghde Jørgen Jepsen Sindal
42,94

C A. Jepsen Frederikshavn
11,05

Sindal Apothek Fattigvæsen
22,50

Alderdomsunderstøttelse
22,60

Overlæge Evertsen
6,00

Råbjerg sogneråd Karen Marie Olesen
45,00

Kælmerkontoret Frederikshavn
Juliane Kristine Nygård 156,08

Ellen Marie Andersen 36,00

De Kellerske åndssvageanstalter
225,00

Sindssygeanstalten Viborg 50,05

Tolne sogneråd
Maren Jensen 54,00

30
Emma Petersen bevilgedes en ekstrahjælp af 10 Kr til

klæder til børnense

31
Mikkel Larsen Møsbjærg hede bevilges 25 kr til Brændsel

32
Niels Kristensen Bundgård) bevilgedes en forhøjelse af sin

alderdomsunderstøttelse af 1 Kr mdg fra 1/5 at regne

33
Lærer Præstholm andog om bidrag af kommunen til en

børnebogsamling Udsattes intil videre da der ønskedes yderligere
oplysninger

34
Skatteklage fra attægtsmd. Niels Nielsminde Skatten nedsættes

til 5 kr

Do fra Kristen Jepsen Blæsbjærg Skatten nedsattes til
12 kr.

Do fra bestyrer Holm Sørensen Mosbjærg nedsattes til
8 kr.

Næste møde afholdes i fattiggården Tirsdag den 9 maj

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Adelhart Petersen, J J Wøring

Axel Peter Thomsen Kristian Jensen

N P Holm Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 maj 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Begæring om refusion af forskudvis udbetalt alimentation-

bidrag fra herredskontoret Frederikskavn. for
fattiglem Kr Petersen fattiggården 30 kr. og
arbejdsmd Kr Anton Kristensen 48 kr 75 øre

Anvistes
2 Ligeledes fra Børglum herredskontor for daglejer Niels Kr

Jensen (Bejser Nies) med 63 kr.
Anvistes ligeledes dig forlanges afsoning da vedkommen

må anses for godt at kunne betale, da han har en god ar-
bejdsfortjæneste

3 Fattigudvalget Frederikshave anmelder at have til-
stået den blinde Alfred Madsen en fortløbende idtg.
understøttelse af 10 Kr mdlj Til efterretning

4 Mikkel Larsen (alderdomsunderstøttet) andrager om
begravelseshjælp til sin afdøde husten

Bevilgedes 20 Kr
25 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i marts

og april måneder 3 af mandkøre og 3 af kvindekøn
ialt 6 der alle noteredes som fødehjemstedsberettigede her

 Vejvæsen
6 Beretning forelå fra det den 6 ds foretagne vejsyn

Vejene i den østlige det af sognet befandtes i god stand
ligeledes fra Eskjær hede og i Måstrup, meden vejen i
Mostbjærg distriktet var slet vedligeholdte
Forskjelligt

7 Bindslev sogneråd meddeler at have pålignet
Pastor Kirkegård Mosbjerg 33 kr 33 øre
Niels Vestergård Mastrup 3 " 33 "
Peter Sørensen Bjørnbæks møler 2 " 67 " e erhvervsskat

der til kommunen i året 1911-12
Det vedtoges at klage over ansættelsen af Pastor Kirke=

gårds erhvervsskat, der ansas for at være meget for høj
8 Skatterådet fremsender beretning om overskatterådenes

virksomhed i året 1909 - 10
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9

Formanden medtelte at have indstillet Propritær Holm

Eskjær og Kr Hust Bindslev til vurderingsmand ved udlån

af umyndiges midler for næste helår efter samråd med de
fleste af sognerådets medlemmer kauktioneredes

10 Beretning fra Ormsled børnehjem for ånt 1910 med anmod=
ning om Tilskud Henlagdes

11 Kreditforeningen af kommuner i Danmark sender
ligeledes beretning Til Efterretning

12 Herredskontoret fremsender 2 udstykninger af ejendomme
her i kommunen Til efterretning

13 Der foretoges ligning af eslevensskat her til kommunen
for året 1911 -12

14 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Frederikshavn Alfred Madsen 30 kr
Tværsted Uggerby Inger M Kristensen 45

Peder Kr Vorm 29,25 øre

Jens Peter Kristensen 193,53
Astrup Vald Golfredsens husten 63,75
St Hans Ct Olaj Karl Jensen 81,00

Adolf Thomsens enke 22,50
Skeve Birgette Matilde Knudsen 61, 50 

Sindal Jørgen Kristensens enke 104,92
Georgius Nielsen 62,47

Torslev Henrik Pedersens enke 54,00
Hørmested Magdaline Larsen 30,08

Ane Petersdatter 66,00 

Marie Jakobsen 52,50
Skagen Maren Christine Ivensdatter 157.10
Bruderup Gravler Hejle Jørg. Jensen 84,41

15 Cirkulære fra indenrigsministeriet samt moteriale

lig fattigstatistik at affatte efter regnskabet i inde-
værende regnskabsår. Til efterretning

16 Beretning fra "Samfundet til ædrueligheds fremme
med anmodning om støtte ved indmildelse i
selskabet. P. Henlagdes
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Skeve Birgette Matilde Knudsen 61, 50
Sindal Jørgen Kristensens enke 104,92

Georgius Nielsen
62,47

Torslev Henrik Pedersens enke 54,00
Hørmested Magdaline Larsen

30,08
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66,00
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52,50
Skagen Maren Christine Ivensdatter 157.10
Bruderup Gravler Hejle Jørg. Jensen
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15
Cirkulære fra indenrigsministeriet samt moteriale
lig fattigstatistik at affatte efter regnskabet i inde-
værende regnskabsår. Til efterretning
16
Beretning fra "Samfundet til ædrueligheds fremme
med anmodning om støtte ved indmildelse i
selskabet.

P. Henlagdes
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17 Skrivelse fra Gårdejer Hr Lassen Jensen af Storgård
hvori han beder sig fritaget for hvervet som brandfoged i
Mosbjærg sogns sydlige brandfogedkreds efter udløben funkti
onstide Til brandfoged vedtoges det at indstilie Gårdejer
Kr Andersen A Storgard og til vidner Husejer Søren G Sørensen
Krogskjær og Gård Jens Madsen Mønster

18
Fra Hjøring amt forelå en sag til sognerådets er

klæring. angående den i Tversted Uggerby kommune alder
domsunderstøttede Mariane Christensen ( forsørgelseskommune
Hørmested ) som siden midten af december månde ifjor har
været indlagt her på fattiggorden som husvild og subsistens

løs Overlades til formandens besvarelse

19 Peder Andreas Larsen Gaden andrager om tillæg
til sin alderdomsunderstøttelse. Bevilgedes 25 Kr til brændsel

20 Mosbjærg sogns hjælpekasse andrager om tilskud for
indsværende regnskabsår Bevilgedes 400 Kr.

21

Næste møde atholdes tirsdag den 13 Juni

Mødet hævet

Kr Kristensen Ddelpart Pedersen . iensuen
Anel Peter Thomsen Kristen JensenJens Køshod

N P. Holm Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 Juni 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1
Skrivelse fra Københavns magistrat angående det i mødet

den 10/1 11 under fekt. I omhandlede barn Ove Arendal Wunter
row, som efter hvor der oplyses har opholdt sig som patient
på kommunehospital indtil den 22/5 og derefter overflyttet
til en Plejestiftelse, da moderen der for tiden er uden Ehvev
ikke selv kunde skaffe Plejested, og ikke selv er istand til
at forsørge banet, hvorfor det forlanges hjemsendt til
forsørgelse her i forsørgelseskommunen

Det vedtoges at forlange både moderen og barnet
hjemsendt til forsørgelse her i kommunen

2 Skrivelse fra Torild sogneråd ved Århus med forespørgser
om man anerkende en Kristian Andreasen, hvis han er
bleven indlagt på Århus amts sygehus i Øre for en
hudlidelse, for forsørgelsesberettiget her. Afhøring følger

Erkendels forsørgelsesberettiget her

3 Tværsted Uggerly sogneråd anmelder at have ydet den her
forsørgelsesberettigede Jens Peter Kristensen en understøttelse af
46 Kr. for april og maj månede Til efterretning

4 Bekendtgørelse fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet
angående betalingen for uformuenens ophold på de kgl ånds=
svageanstalter, der i forhøjet til 650 Kr. årlig, hvoraf staten
tilskyder 300 Kr Til Efterretning

5a Andragende om begravelseshjælp til den alderdoms-
understøttede Jens Kr Jensen ( Bak) Mosbjærg hede
og understøttelse til hans enke Bevilgedes 25 Kr i
Begravelseshjælp, samt den sædvanlige undertøttelse

5b 5b Andragende fra Jens Nielsen ( Damsig ) om alder=
domsunderstøttelse Kunde ikke bevilges da man
anser andragerens for uværdig til alderdomsunderstøttelse
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Forskjelliget
6 Amtet tilsender forskjellige skemaer til udfyldning og

Cirkulærer, samt lov om søfolks adgang til at deltage i
folketingsvalg og valg af valgmænd til landstinget

Til efterretning

7 Råbjerg sogneråd anmelder at have pålignet Gmd Jens Kr
Løn Blæsbjerg en erhvervsskat af 4 Kr for indeværende år

Sindal sogneråd Anton Jensen Varn 12 kr

8
Flade Gjærum sogneråd fremsender klage over ansættelsen

erhvervsskat her til kommunen af Propt J P Hartz
Tranderup, som man formener ikke kan ansættet til
erhvervsskat her i kommunen for endeværende år, da han
først overtog den ham tilhørende ejendom fra Mosbjerg hede
i slutningen af dectr i år Klagen toges tilførge og

klageren slettes af ligningen

9 Hjøring amts sognerådsforening fremsender dagsorden
for foreningens generalforsamling ansdag den 14 d i Hjøring
Til at repræsentere sognerådet valgtes Kr Kristensen

10 Hjøring amts landboforening andrager om tilskud
Henlagdes

11 Foreningen til hjælp for ulykkelig stillede mødre sender
årsberetning, og anmoder ligeledes om tilskud

Henlagdes

12 Herredskontoret fremsender en udstykning af Anton
Larsens ejendom af Møstrup

13 Emma Petersen begærede 20 Kr til husleje. Bevilgedes

14 Andragende fra Lærer Jensen om et nyt komfur
og en ny brønd eller den gamle omsat
Kr Jensen og Peter Thomsen valgtes til at besørge
et nyt komfur indkøbt og opsat samt brønden
istandsat

15 Bestyrer Hansen og Hustru fæstedes fra 1/11 1911 til
1/5 1912 for en løn af 275 kr og 100 Kr til kaffe og sukker
Næste møde afholdes den 11 Juni 1911

Kr Kristensen Kristen Jensen Adebhart Petersen
N P Holm Christensen J P. Rarrin Anel Peter Thomsen

Jens Korholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 Juli 1911

 Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1. Formanden meddelte at det under fekt 1 i forrige møde

omhandlede barn Ove Arendal Wunderron me var mød
taget hjemsendt, og foreløbig efter familiens ønske anbragt i
pleje i Hjørring for kommunens regning, da moderen er
ude af stand til selv at forsørge det Plejelønnen er
120 Kr arlig. Moderen kan efter de oplysninger der er
indhentet Idesangående ikke forlanges hjemsendt sålænge
hun ikke modtager personlig hjælp

Det vedtoges at søge barnefaderen tilpligtet til at betale
alimentationsbidrag til banets underhold

Plejestedet er Garasksarbejde Kr Hensiksen Hjørring
2 Skrivelse fra Astrup sogneråd med forespørgsel

om Mikkel Larsen boende på Thimup mark. der er
bevilget en alderdomsunderstøttelse af 13 Kr mdlg.
erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen

Anerkentes forsørgelsesberettiget her

3 Begæring fra aldersomsunderstøttet Maren Jensen
(Lysmose) om brændselshjælp Bevilgedes 20 Kr

4 Ligeledes fra Helene Simonsen Bevilgedes 20 kr

5 Ligeledes fra Christiane Christensen 10 Kr

6 Ligeledes fra Thomine Poulsen Bevilgedes 12 Kr.
Dothea Thomsen

7 Ligeledes fra Aenma Petersen Bevilgedes 15 Kr

8 Andragende fra Peder Andreas Larsens enke om
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 5 Kr indlg. fra 1/7 1911
at regne, samt 20 Kr i begravelseshjælp

9 Ligeledes fra Jens Kr Jensens enke Mosbjerg hede
Bevilgedes 25 kr kvartalet fra 1/17 at regne

10 Tværsted Ugg. sogneråd anmelder at have tilstået
K. Peter Worm en ekstrahjælp af 5 Kr til tørv og 5 kr
begrundet på sygdoms samt Jens Peter Kristensen



53

Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 11 Juli 1911
 Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1.
Formanden meddelte at det under fekt 1 i forrige møde
omhandlede barn Ove Arendal Wunderron me var mød
taget hjemsendt, og foreløbig efter familiens ønske anbragt i
pleje i Hjørring for kommunens regning, da moderen er
ude af stand til selv at forsørge det Plejelønnen er
120 Kr arlig. Moderen kan efter de oplysninger der er
indhentet Idesangående ikke forlanges hjemsendt sålænge
hun ikke modtager personlig hjælp
Det vedtoges at søge barnefaderen tilpligtet til at betale
alimentationsbidrag til banets underhold
Plejestedet er Garasksarbejde Kr Hensiksen Hjørring
2
Skrivelse fra Astrup sogneråd med forespørgsel
om Mikkel Larsen boende på Thimup mark. der er
bevilget en alderdomsunderstøttelse af 13 Kr mdlg.
erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Anerkentes forsørgelsesberettiget her
3
Begæring fra aldersomsunderstøttet Maren Jensen
(Lysmose) om brændselshjælp Bevilgedes 20 Kr
4
Ligeledes fra Helene Simonsen Bevilgedes 20 kr
5
Ligeledes fra Christiane Christensen 10 Kr
6
Ligeledes fra Thomine Poulsen Bevilgedes 12 Kr.

Dothea Thomsen
7
Ligeledes fra Aenma Petersen Bevilgedes 15 Kr
8
Andragende fra Peder Andreas Larsens enke om
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 5 Kr indlg. fra 1/7 1911
at regne, samt 20 Kr i begravelseshjælp
9
Ligeledes fra Jens Kr Jensens enke Mosbjerg hede
Bevilgedes 25 kr kvartalet fra 1/17 at regne
10
Tværsted Ugg. sogneråd anmelder at have tilstået
K. Peter Worm en ekstrahjælp af 5 Kr til tørv og 5 kr
begrundet på sygdoms samt Jens Peter Kristensen



1

3 Kr ugentlig fra 116 og 4 kr 90 øre til træsko
Til efterretning

11 Buderup - Gravlev sogneråd anmelder at have tilstået
Vejle Jórgen Jensen en brændselshjælp af 10 kr til efterretning

12

Fødselsindberetning fra sognepræsten for maj og Juni
måneder forelå og viser at der er født 3 af mandkøn
og 6. af kvindekøn der noteres som førehjemstedsberettigede
her med undtagelse af 4 der antagelig skal noteres uden-
sogns med 10 mdn. notering

  Forskjelligt
13 Cirkulære fra Telegrafdirektoratet angaende vejrmedde=

elser Henlagdes

14 Herredskontoret fremsender en udstykning af Kristine
Pedersens ejendom af Vogn Til efterretning

15 Skrivelse fra Bindslev sogneråd hvormed meddelse at
at man har nedsat Pastor Kirkegårds ervervsskat til 16 Kr 87 øre
Til efterretning

16 Amtet fremsender reglement for Hjøring amts epidemi
huse i Frederikshavn og Sæby Til efterretning

17

Selskabet " De hjemløses venner" fremsender beretning
og anmoder om støtte Henlagdes

18 Der foretoges tillægsligning fra 1ste Juli at regne
Hrr Lars Olsen Højen Indkomst 200 kr Skat 8 kr 50 øre
Træhandler Jens L Lassen Mosbjærg Indk. 300 kr Sket 6 " 75 øre

Næste møde afholdes den 8 august 1911

Mødet hævet

Kr Kristensen H J. Winsin Anel Peter Thomsen
Jens Forskolt N P. Healn Kristensen Oelhart Petersen

Kristin PJensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 august 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Begæring fra Varde byfoged og borgmesterkontor om refusion

af alimentationsbidrag for alimentanten Rudolf Leverin
Nygård med 33 Kr. - Anvistes

Forskjelligt.
2 Amtet fremsender skema til udfyldning ang. de udgifter der

bliver at tage i betragtning ved fordeling af statskassens tilskud til
kommunerne i henhold til lov af 15 maj 1903 Udfyldes af formanden

3 Anvisning fra Amtet på forskud af statskassens tilskud
til alderdomsforsørgelsen i året 1910-11 mer 1330 Kr

Til efterretning
4 Soldaterhjemmet i Alborg sender beretning om virksomheden

og anmoder om tilskud Henlagdes

5 Til at overvære sessionen i Frederikshave den 7 sept. 1 år
valgtes Lærer J P. J. Wiring Vogn

6 Til medlem af hedeselskabets repræsentantskab vedtoges det
for Hjørring amts vedkommende at stemme på Godsejer Jørgen
Larsens Gårdbogard

7 Andragende fra Jens Kr Jensen Møstrup om
forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse. kende ikke
bevilges

8 Ligeledes fra Kr Lygten Tolne Bevilgedes 12 mdlg
Næste møde afholdes den 12 sept 1911

Mødet hævet

Kr Kristensen H. . Niesen Kristen Jensen
Adelhart Petersen Jens Korsholt N D Holm Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 12 sept 1911

 Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Astrup sogneråd anmelder at høre Sindal den her forsørgelsesbe-
berettigede Mikkel Larsen en ekstrahjælp af 10 Kr til brændsel
alderdomsunderstøttet) Til efterretning

2
Tværsted Ugg sogneråd anmelder at have tilstået en her

forsørgelsesberettigede Jens Peter Kristensen en ekstrahjælp af
9 Kr begrundet på syddom (Fattighjælp) til Efterretning

3 St. Hans St. Olai sogneråd anmelder at have tilstået ugifte
Kristiane Kristensen af Vellingshøj en fattighjælp af 18 Kr.
og forespørger om hun erkendes forsørgelsesberettiget her
i Kommunen Afhøring vedlagt erkendes forsørgel-

sesberettiget her
4 Fattigudvalget Frederikshavn anmoder om indtering her

i kirkebogen af et af Ugifte Amalia Marie Vesterskov
den 10/8 1 år født Pigebarn Noteres her

5 Ligeledes fra Lendum sogneråd, af et af ugifte
    Martine Larsen den 14/7 født pigebarn Notens her

6  Frederikshaves byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse
    anmelder at have tilstået pige Martine Margete Niels=
    datter en alderdomsunderstøttelse af 180 Kr årlig fra 1/9 at
    regne og forespørger om hun erkendes forsørgelsesberet-
    tiget her Er formentlig forsørgelsesberettiget her, men

    må dog først forlange en afhøring
7 Magistraten København sender regning over barnet

   Ove Arendal Wunderrons underhold fra 1/4 til
   28/6 8 år ialt 180 kr. 40 øre Anvistes

8 Begæring fra Herredskontoret Frederikshave
   om refution af alimentationsbidrag for ungkarl
   Herman Christensen født i Mosbjærg 24/6 91 ialt 102 Kr
   der forskudsvis er udbetalt.
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   Ove Arendal Wunderrons underhold fra 1/4 til
   28/6 8 år ialt 180 kr. 40 øre Anvistes

8 Begæring fra Herredskontoret Frederikshave
   om refution af alimentationsbidrag for ungkarl
   Herman Christensen født i Mosbjærg 24/6 91 ialt 102 Kr
   der forskudsvis er udbetalt.
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Vejvæsen
9. Amtet tilbagesender Vejoversigten med de af amtsvejsynet

gjorte bemærkninger over vejenes tilstand
Oversigten tilbagesendes med bemærkning at de gjorte udsæt-

tilses tages under overvejelse og søges rettet snarest

Forskjeliet
10 Amtet fremsender stemmeseder m.m. til brug ved

søfolks stemmeafgivning ved folketingsvalg og valg af
valgmand til landstingsvalg iførge Lov af 13/5 9 ar

Til efterretning
11 Ligeledes Angaende fremstilling af 6 heste i Tilfælde

af mobilisering. Holm Eskjær fremstiller 4 og A. Jensen Våen
2 heste

12 Valg af en mand til at afgive vota til kapitelstoks-
tens fastsættelse for året 1911-13 Købmd Janus Jensen
genvalgtes

13 Amtet fremsender amtsrådets forhandlinger i mødet
den 30 maj og 1ste Juli 8 år Til Efterretning

14 Samfundet og Hjemmet for Vanføre sender beretning
for året 10-11 og anmoder om tilskud Henlagdes

15 Emma Petersen bevilgedes 10 kr til ildebrændsel

16 Levin Thomsen Bjørnager bevilgedes ligeledes 10 Kr
til brændsel (Fattighjlælp)

17 Andragende om forhøjelse af Niels Kr Jensens Porsen
alderdomsunderstøttelse forhøjedes til 14 Kr fra 1/10 at regne

18 Det vedtoges at forlange tilbud på levering af skjærver
til næste møde efter avertering i "Vent Tidende" som følger

4 kef 3" skærver på Erkjært - Råbhøj vejen
4 5/4

6
Tolne

3 Mosbjærg
Kirken

Halvdelen af 5/4" skjærverne skal leveres inden 11/211 resten
inden 1/4 1912

Næste møde afholdes den 10 Oktbe 1911

J Kr. Kistensen  J J Wøring Axel Peter Thomsen
Kristin Jensen N P Holm Kristensen Jens Korsholt

 Adelhart Petersen 
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Vejvæsen
9.
Amtet tilbagesender Vejoversigten med de af amtsvejsynet
gjorte bemærkninger over vejenes tilstand
Oversigten tilbagesendes med bemærkning at de gjorte udsæt-
tilses tages under overvejelse og søges rettet snarest
Forskjeliet
10
Amtet fremsender stemmeseder m.m. til brug ved
søfolks stemmeafgivning ved folketingsvalg og valg af
valgmand til landstingsvalg iførge Lov af 13/5 9 ar
Til efterretning
11
Ligeledes Angaende fremstilling af 6 heste i Tilfælde
af mobilisering. Holm Eskjær fremstiller 4 og A. Jensen Våen
2 heste
12
Valg af en mand til at afgive vota til kapitelstoks-
tens fastsættelse for året 1911-13 Købmd Janus Jensen
genvalgtes
13
Amtet fremsender amtsrådets forhandlinger i mødet
den 30 maj og 1ste Juli 8 år Til Efterretning
14
Samfundet og Hjemmet for Vanføre sender beretning
for året 10-11 og anmoder om tilskud Henlagdes
15
Emma Petersen bevilgedes 10 kr til ildebrændsel
16
Levin Thomsen Bjørnager bevilgedes ligeledes 10 Kr
til brændsel (Fattighjlælp)
17
Andragende om forhøjelse af Niels Kr Jensens Porsen
alderdomsunderstøttelse forhøjedes til 14 Kr fra 1/10 at regne
18
Det vedtoges at forlange tilbud på levering af skjærver
til næste møde efter avertering i "Vent Tidende" som følger
4 kef 3" skærver på Erkjært - Råbhøj vejen
4

5/4
6

Tolne
3

Mosbjærg
Kirken

Halvdelen af 5/4" skjærverne skal leveres inden 11/211 resten
inden 1/4 1912
Næste møde afholdes den 10 Oktbe 1911
J Kr. Kistensen  J J Wøring Axel Peter Thomsen
Kristin Jensen N P Holm Kristensen Jens Korsholt

 Adelhart Petersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 oktober 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1.

Torslev sogneråd anmelder at lave tilstået Henrik Pedersens et
25 kr til ildebrændsel Til efterretning

2

Tværsted Ugl. sogneråd anmelder at have tilstødt Jens Peter Kri
stensen 5 Kr ugentlig fra 1ste August samt beklædningshjælp

Til efterretning
3. Københavns Magistrat anmelder at der er tilstået ugifte An

Christiansen sygehjælp i hjemmet fra den 9/9 at regne
Til efterretning

4
Alborg Politikammer anmelder at der er udbetalt et

alimentationsbidrag af 36 Kr for daglejer Kr Kristiansen Jensen
der er udvandset men må anses for forsørgelsesberettiget her
i kommunen til efterretning

5
Begæring fra herredskontoret i Frederikshavn om refu=

tion af alimentationsbidrag af 30 Kr der forskudsvis er
udbetalt for Arbejdsmd Kr Anton Kristensen Anvistes

6

Ligeledes fra By og Herredskontoret i Hjørring om
refution af alimentationsbidrag af 63 Kr. der forskudsvis er
udbetalt for Mejerist Finn Larsen født i Mosbjærg
13/10 87 Anvistes da vedkommende må anses for forsørgel-

tesberettiget her i kommunen
7

Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Juli
august og septe. måneder (6 drenge og 1 pige) der alle
noteres som fødehjemstedsberettiget her

8
Vejvæsen
Efter den i benkver til fekt 18 i forrige møde foretagne avertere

var der fremkommen ialt 6 tilbud fra levering af Skjærver
af hvis førgenar antages

Alfred Bertelsens Stendrup 6 Rlf 5/4" a 50 kr pr Eskjær Tolne vejen
Holm Eskjær 2 Kbf. 3" a 46 Kr. ved Eskjær
Jens Kr. Jensen Fistum 4 klf 3" a 47 kr ved Eskjær og Mestj, torr

Niels Kristensen Stukken 4 kbf 5 a 55 Kr ved Mosbjærg bro
Søren Sørensen Hørmested Erkjær og Råbbjerg
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 10 oktober 1911
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1.
Torslev sogneråd anmelder at lave tilstået Henrik Pedersens et
25 kr til ildebrændsel Til efterretning
2
Tværsted Ugl. sogneråd anmelder at have tilstødt Jens Peter Kri
stensen 5 Kr ugentlig fra 1ste August samt beklædningshjælp
Til efterretning
3.
Københavns Magistrat anmelder at der er tilstået ugifte An
Christiansen sygehjælp i hjemmet fra den 9/9 at regne
Til efterretning
4
Alborg Politikammer anmelder at der er udbetalt et
alimentationsbidrag af 36 Kr for daglejer Kr Kristiansen Jensen
der er udvandset men må anses for forsørgelsesberettiget her
i kommunen til efterretning
5
Begæring fra herredskontoret i Frederikshavn om refu=
tion af alimentationsbidrag af 30 Kr der forskudsvis er
udbetalt for Arbejdsmd Kr Anton Kristensen Anvistes
6
Ligeledes fra By og Herredskontoret i Hjørring om
refution af alimentationsbidrag af 63 Kr. der forskudsvis er
udbetalt for Mejerist Finn Larsen født i Mosbjærg
13/10 87 Anvistes da vedkommende må anses for forsørgel-
tesberettiget her i kommunen
7
Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Juli
august og septe. måneder (6 drenge og 1 pige) der alle
noteres som fødehjemstedsberettiget her
8
Vejvæsen
Efter den i benkver til fekt 18 i forrige møde foretagne avertere
var der fremkommen ialt 6 tilbud fra levering af Skjærver
af hvis førgenar antages
Alfred Bertelsens Stendrup 6 Rlf 5/4" a 50 kr pr Eskjær Tolne vejen
Holm Eskjær 2 Kbf. 3" a 46 Kr. ved Eskjær
Jens Kr. Jensen Fistum 4 klf 3" a 47 kr ved Eskjær og Mestj, torr
Niels Kristensen Stukken 4 kbf 5 a 55 Kr ved Mosbjærg bro
Søren Sørensen Hørmested

Erkjær og Råbbjerg
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Forskjelligt

9 1 Skrivelser fra heredskontoret af 23 og 30/9 om at der tilfalder
Kommunekassen kendelser af løste næringsbevises som følger

Jeppe Kr Jepsen som detailhandle i Vogn 86 kr 40 øre

Jørgen Pedersen som maler i Vogn 34 " 56 øre
Til efterretning

10
Ansøgning fra Tjænestepige Sofie Kristians Hansen om

statsunderstøttelse. til et højskoleophold i sommeen 1912
Anbetales

1
Andragende fra Hjøring amts husmandsforening om tilskud

Henlagdes

12
Ligeledes fra Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse

Henlagder
13

Abomuementsindbydelse på ugebladet i Den lilee
Rigsdagstidende

14
Herredskontoret fremsender udstykninger af følgende ejen=

domme Otto Kristensens Isak Vorgårds og Martin Lassens
af Vogn Til efterretning

15
Følgende regninger aæmtes til udbetaling

16.
Anvisning fra amtet over 1st rate at statstilskud til

kommuen for indeværende regnskabsør 284 kr 84 øre Til eferretning

17

Der foretoges tillægsligning fra 1ste okkber at regne

Dataithandee Jeppe Kr Jepsens Vogn Indkomst 800 kr Skot 12 kr.
Tøurer Hans Larsens Mosbjærg

500 " " 7½ kr
Gend. L Larsen Blæsbjerg

800 " - 12 -

Svenasen Mosejærgbede 500 " - 712
Andraas Nielsen, ettferF 400 "6 "

7 K Krstensen Nxel Peter Thomsen Kristen Jensen Geledhart Petersen
Jens Krisholt N P Holm Kristensen

De Kellerske anstalter
262 kr. 50 øre

Lindssygeanstalten i Viborg
69 " " "

Læge Mår Lindal Fattigvæsenet 75 "  "
Alderdomsunderste 26 ""

Aindal Apotek Fattigvæsenet 5 " "
Alderdomsunderst 30 "  "

Talm Oftien Main AndersenF 81 " 75"
Maren Jensen A 54 "
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Forskjelligt
9
1 Skrivelser fra heredskontoret af 23 og 30/9 om at der tilfalder
Kommunekassen kendelser af løste næringsbevises som følger
Jeppe Kr Jepsen som detailhandle i Vogn 86 kr 40 øre
Jørgen Pedersen som maler i Vogn 34 " 56 øre
Til efterretning
10
Ansøgning fra Tjænestepige Sofie Kristians Hansen om
statsunderstøttelse. til et højskoleophold i sommeen 1912
Anbetales
1
Andragende fra Hjøring amts husmandsforening om tilskud
Henlagdes
12
Ligeledes fra Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse
Henlagder
13
Abomuementsindbydelse på ugebladet i Den lilee
Rigsdagstidende
14
Herredskontoret fremsender udstykninger af følgende ejen=
domme Otto Kristensens Isak Vorgårds og Martin Lassens
af Vogn Til efterretning

15
Følgende regninger aæmtes til udbetaling

16.
Anvisning fra amtet over 1st rate at statstilskud til
kommuen for indeværende regnskabsør 284 kr 84 øre Til eferretning

17
Der foretoges tillægsligning fra 1ste okkber at regne

Dataithandee Jeppe Kr Jepsens Vogn Indkomst 800 kr Skot 12 kr.
Tøurer
Hans Larsens Mosbjærg

500 " " 7½ kr
Gend.
L Larsen Blæsbjerg

800 " - 12 -
Svenasen Mosejærgbede

500 " - 712
Andraas Nielsen, ettferF

400 "6 "

7 K Krstensen Nxel Peter Thomsen Kristen Jensen Geledhart Petersen
Jens Krisholt N P Holm Kristensen

De Kellerske anstalter
262 kr. 50 øre

Lindssygeanstalten i Viborg 69 " " "
Læge Mår Lindal Fattigvæsenet 75 "  "

Alderdomsunderste 26 ""
Aindal Apotek Fattigvæsenet 5 " "

Alderdomsunderst 30 "  "
Talm

Oftien Main

AndersenF

81 " 75"

Maren Jensen
A

54 "
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 14 novbr. 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Tværsted Ugg sogneråd anmelder at have bevilget P Kr Varp

en alderdomsunderstøttelse af 7 Kr mdlg. om vinteren og 5 kr mdl
om sommen fra 1/10 11 at regne Til efterretning

2
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshaver anmelder

at have bevilget enke Ellen Krame Andersen lægehjælp og Klinisk
ophold (46 kr) Til efterretning

3
Astrup sogneråd anmelder at have bevilget Mikkel Larsen
en forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse til 15 Kr mdlg.
fra 1/11 T. år. at regne. Til efterretning

4
St Hans St Olai sogneråd anmelder at have tilstået Karl

Jensen en ekstra alderdomsunderstøttelse af 10 Kr til brændsel
Til efterretning

5 Begæring fra Herredskontoret Frederikshavn om refusion
af udlagt alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede
Kr Petersen (20 kr) F Anvistes

6
Andragende om fattigunderstøttelse fra Louise Thomsen

Bjørnager Bevilgedes 10 Kr mdlg. for vinterhalvåret

7 Skrivelse fra Amtet af 11/10 med meddelelse om amtets
resolution i sagen angående der her fra fattiggården indlagte
Mariane Kristensen, hvorefter hendes forsørgelseskommune

(Hørmested) skal yde sædvanlig refusion for den til hun har
været indlagt på fattiggården her, samt modtage hende til
fremtidig forsørgelse  Til efterretning

8 Indberetning om fødsler i oktober forela (3 piger)
der alle interedes som fødthjemstedsberettigede her

Vejvæsen
9

Klage fra Gårdejer Berthin Kristensen af Morbjærg
over at det tilsynsførende sognerådsmedlem der i Distriktet
P Thomsen har ladet den øster vejgrøft på Vejen der
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Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 14 novbr. 1911
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Tværsted Ugg sogneråd anmelder at have bevilget P Kr Varp
en alderdomsunderstøttelse af 7 Kr mdlg. om vinteren og 5 kr mdl
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en forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse til 15 Kr mdlg.
fra 1/11 T. år. at regne. Til efterretning
4
St Hans St Olai sogneråd anmelder at have tilstået Karl
Jensen en ekstra alderdomsunderstøttelse af 10 Kr til brændsel
Til efterretning
5
Begæring fra Herredskontoret Frederikshavn om refusion
af udlagt alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede
Kr Petersen (20 kr) F Anvistes
6
Andragende om fattigunderstøttelse fra Louise Thomsen
Bjørnager Bevilgedes 10 Kr mdlg. for vinterhalvåret
7
Skrivelse fra Amtet af 11/10 med meddelelse om amtets
resolution i sagen angående der her fra fattiggården indlagte
Mariane Kristensen, hvorefter hendes forsørgelseskommune
(Hørmested) skal yde sædvanlig refusion for den til hun har
været indlagt på fattiggården her, samt modtage hende til
fremtidig forsørgelse  Til efterretning
8
Indberetning om fødsler i oktober forela (3 piger)
der alle interedes som fødthjemstedsberettigede her
Vejvæsen
9
Klage fra Gårdejer Berthin Kristensen af Morbjærg
over at det tilsynsførende sognerådsmedlem der i Distriktet
P Thomsen har ladet den øster vejgrøft på Vejen der
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føres forbi hans gård opkaste, hvilket ikke tidligere er sket
og som volder ham ulempe, samt ligeledes fra Forpagter Overlade og
Poul Jensen Pella angående opkostning af dens Overskørsler på samme

vej Da det ikke kun ses af P Thomsen har overskredet sin ret i så henseende
ser man ingen grund til at foretage noget i anledning af de nævnte klagerForskjelliget

10 Herredskontoret fremsender en udstykning af Niels Kr Jensens ejendom
i Måstrup, samt meddelelse om at en bøde på 25 kr for ulovlig
 jagt tilfalder kommunekassen Til efterretning

11 Skrivelse fra Smeniås Erik Bruun København, hvor=
med han anbefaler sig som rådgivende projekterende og ledende
ingeniør ved Vand og brobygningsarbejder

12 King Georges-foreningen fremsender en redegørelse
 for Jordskyel reformen

13 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Tværsted Ugl Peder Kr Vorm

A 58,00 øre

Inger Marie Kristensen A
49,50

Jens Peter Kristensten F 112,78

Brønderslev Anton Andersen
F 90,00

Frederikshavn Juliane Kristine Nygård A
99,00

Ellen Marie Andersen A
72,00

Martine Maynte Nielsdatter A 15,00

Kurvemager Alfred Krabsen
F 48,00

Hjørring Axel Jensen
A

84,41

Martin A Nielsens kone
F 118,05

Flade Gjærum Chauim Kristensen F
18,00

Skæve Birgitte Matilde Knudsen
F 61,50

St. Hans St. Olaj Karl Jensen
A

81,00

Kirstinne Kristensen
F 7,50

Adolf Thomsens enke
f 45,00

Astrup Vald. Gotfredsens kone
F

45,00

Mikkel Larsen
A 36,75

Hørmested Ane Petersdatter
A

73,50

Marie Jakobsen
F

52,50

Magdalene Larsen
F 102,94

Bindsted Dagny A Sørensen ( Plejebarn )
20,00

Buderup - Gravlev Heje Jørg Jensen A
97,50

Torslev Henrik Pedersens enke
A 72,75

Tårs
Helen Kristensen

A
75,00
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føres forbi hans gård opkaste, hvilket ikke tidligere er sket
og som volder ham ulempe, samt ligeledes fra Forpagter Overlade og
Poul Jensen Pella angående opkostning af dens Overskørsler på samme
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Herredskontoret fremsender en udstykning af Niels Kr Jensens ejendom
i Måstrup, samt meddelelse om at en bøde på 25 kr for ulovlig
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11
Skrivelse fra Smeniås Erik Bruun København, hvor=
med han anbefaler sig som rådgivende projekterende og ledende
ingeniør ved Vand og brobygningsarbejder
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King Georges-foreningen fremsender en redegørelse
 for Jordskyel reformen
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Tværsted Ugl Peder Kr Vorm A 58,00 øre
Inger Marie Kristensen A 49,50
Jens Peter Kristensten F 112,78

Brønderslev Anton Andersen F 90,00
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Ellen Marie Andersen A 72,00
Martine Maynte Nielsdatter A 15,00
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Martin A Nielsens kone F 118,05
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Tårs Helen Kristensen A 75,00
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14
Ansøgning fra Lærer Alb Andersen Blæsbjerg om et pesonligt

låntillæg af 100 kr for ånt 1912. Udsættes indtil skolekommis=
stionens erklæring foreligger

15 Ansøgning fra Lære Præstholm Måstrup om et embeds=
lån på 40 kr til anlæg af en frugthave forelå til sognerådets er -
klæring. Anbefaledes

16 Hjørring amtsråds forhandlinger i mødet den 2/9 forelå
Til efterretning

Næste møde afholdes den 12 december 1911

Mødet hævet

J Kr Kristensen J J Wørring J Jens Korsholt.
N P. Holm Kristensen Axel Peter Thomsen
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14
Ansøgning fra Lærer Alb Andersen Blæsbjerg om et pesonligt
låntillæg af 100 kr for ånt 1912. Udsættes indtil skolekommis=
stionens erklæring foreligger
15
Ansøgning fra Lære Præstholm Måstrup om et embeds=
lån på 40 kr til anlæg af en frugthave forelå til sognerådets er -
klæring. Anbefaledes
16
Hjørring amtsråds forhandlinger i mødet den 2/9 forelå
Til efterretning
Næste møde afholdes den 12 december 1911

Mødet hævet
J Kr Kristensen J J Wørring J Jens Korsholt.
N P. Holm Kristensen Axel Peter Thomsen



Sognerådsmøde

i Fattiggården i Tirsdag den 12 december 1911

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Astrup Sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelsen til

den her forsørgelsesberettigede Anna Golfredsen fra 15 til 20 Kr.
mdlg. i vintermånederne. Til efterretning

2 Flade-Gærum sogneråd anmelder at have forhøjet under-
støttelsen til den her forsørgelsesberettigede Laurine Kristensen
til 16 Kr mdlg. fra 1/11 at regne. Til efterretning

3 Skjold sogneråd anmelder at have tilstaet den her
forsørgelsesberettigede Fleågårds enke en brændselshjælp
af 20 kr. Til efterretning

4 Hjørring byråds Fattigudvalg fremsender athøring over
ugift Kristiane Kristensen med forespørgsel om hun erkeng
des forsørgelsesberettiget her, da hun er tilstaet en under-

støttelse af 3 Kr ugentlig Anerkendes forsørgelsesberettiget her

5 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn frem-
sender afhøring over pige Martine Margete Nielsdatter
(fikt. 6 i sftekermødet). Udsættet for at yderligereoplysninger

kan

tilvejebringes sagen angående

6 Herredskontoret Frederikshavn begær refusion for udlagt
alimentationsbidrag 33 Kr for den her forsørgelsesberettigede
Herman Kristensen Anvistes

7

Tværsted Ugle. sogneråd begærer et af de her forsørgelses-
berettigede fattigunderstøttet Jens Peter Kristensen og Hustru
født drengebarn, noteret som fødehjemstedsberettiget her

Noteres her
Skolevæsen

8 Den under pkt. 14 i forrige møde omhandlede ansøg-
ning fra Lærer Andersen Blæsbjerg om et personlig

løntillæg af 100 Kr aalg for året 1912 forelå atter, tilligemed
erklæring fra Pastor Kirkegard desangaende

Det vedtoges under forbehold af at Lærer Andersen
vil forblive i embedet mindst i 2 år fra 1/1 1912 at regne, at
bevilge et personligt lovtillæg af 100 Kr. årlig for årene 1912 og 13
som udbetales i december månede hvert år
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Sognerådsmøde
i Fattiggården i Tirsdag den 12 december 1911
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Astrup Sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelsen til
den her forsørgelsesberettigede Anna Golfredsen fra 15 til 20 Kr.
mdlg. i vintermånederne. Til efterretning
2
Flade-Gærum sogneråd anmelder at have forhøjet under-
støttelsen til den her forsørgelsesberettigede Laurine Kristensen
til 16 Kr mdlg. fra 1/11 at regne. Til efterretning
3
Skjold sogneråd anmelder at have tilstaet den her
forsørgelsesberettigede Fleågårds enke en brændselshjælp
af 20 kr. Til efterretning
4
Hjørring byråds Fattigudvalg fremsender athøring over
ugift Kristiane Kristensen med forespørgsel om hun erkeng
des forsørgelsesberettiget her, da hun er tilstaet en under-
støttelse af 3 Kr ugentlig Anerkendes forsørgelsesberettiget her
5
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn frem-
sender afhøring over pige Martine Margete Nielsdatter
(fikt. 6 i sftekermødet). Udsættet for at yderligere

oplysninger
kan

tilvejebringes sagen angående
6
Herredskontoret Frederikshavn begær refusion for udlagt
alimentationsbidrag 33 Kr for den her forsørgelsesberettigede
Herman Kristensen Anvistes
7
Tværsted Ugle. sogneråd begærer et af de her forsørgelses-
berettigede fattigunderstøttet Jens Peter Kristensen og Hustru
født drengebarn, noteret som fødehjemstedsberettiget her
Noteres her
Skolevæsen
8
Den under pkt. 14 i forrige møde omhandlede ansøg-
ning fra Lærer Andersen Blæsbjerg om et personlig
løntillæg af 100 Kr aalg for året 1912 forelå atter, tilligemed
erklæring fra Pastor Kirkegard desangaende
Det vedtoges under forbehold af at Lærer Andersen
vil forblive i embedet mindst i 2 år fra 1/1 1912 at regne, at
bevilge et personligt lovtillæg af 100 Kr. årlig for årene 1912 og 13
som udbetales i december månede hvert år
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Forskjelligt
9 Andragende fra Mosbjerg sogns sygekasse om tilskud af

kommunekassen for ant 1911 Bevilgedes 75 kr

10 Ligeledes fra Mosbjærg afholdsforening Bevilgedes 10 Kr

11 Skrivelse fra Amtet af 29/11 om at funktionstiden for de
nuværende medlemmer af Værgerådet udløber til 1 Jan. 1912
hvorfor der vil være at foretage nyt valg

Som medlem af sognerådet valgtes Kristen Jensen Løndergaard
samt udenfor sognerådet Gårdejer Isak Nørgard Vogn og

Marius Kristensen Nordkafe
12 Amtet fremsender ligeledes høstskema for året 1911 til

udfyldning Udfyldtes

13 Sognerådet har under 9 ds. fra Hrr Proprietær Chr O.
Holm til Eskjær modtaget en legatkapital på 1.000 Kr

skrives ettusinde kroner, indestuende i Frederikshaves
sparekasse, samt udkast til fundats for samme, ifølge
hvilken legatets nævn er i Proprietær af Eskjær Christian
Oluf Holm og Hustru Else Margrethe Holm født Ottosel
sølvbyllupslegat. Legatet bestyres og uddeles af Sognepræsten,
Sognefogden og sognerådets formand i Mosbjærg sogn, samt
af ejeren af hovedgården Eskjær, sålænge denne er i slægten
Holms eje. Når ligatets formue ved renter eller senere
tilskud fra Hrr Holm eller arvinger, har nået en størrelse
af 2.000 Kr. uddeles renterne efter legatbestyrelsens skjøn
til dygtige kundskabssøgende unge mænd i Mosbjærg sogn
til uddannelse på en Landbrugsfagskole efter de i fondatsen
nærmere angivne regler

Det vedtoges at meddele Hr Holm sognerådets bedste tak
og påskønnelse for stiftelsen af ovennævnte legat

14 Efter andragende fra Mosbjerg sogns hjælpekasse
bevilgedes et ekstraordinært tilskud af 100 Kr for ant 1911-12

Næste møde afholdes tirsdag den 9 Januar 1912

Mødet hævet
J Kr. Kristensen Jens Korsholt Kr. Jensen
N P Holm Kristensen J J Wøring Axel Peter Thomsen

Adelhart Petersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 Januar 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Hjørring byråds fattigudvalg anmelder at have tilstået den her

forsørgelsesberettigede Christiane Christensen indlæggelse på tuberku-
losehospitalet i Hjørring Til efterretning

2 Buderup Gravler Sogneråd anmelder at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Hejle Jørg. Jensen en ekstrahjælp af 10 Kr

Til efterretning

3 Flade - Gærum sogneråd anmelder at have forhøjet under-
støttelsen til den her forsørgelsesberettigede Laurine Christensen til
10 Kr mdlg fra 1/11 at regne samt at hun har været indlagt på
Frederikshavns sygehus nogle dages Til Efterretning

4.
Tversted Uggerby sogneråd anmelder at have tilstået

den her forsørgelsesberettigede Jens Peter Kristensen en ekstra
hjælp af 19 Kr m. m. Til efterretning

5 Bindslev sogneråd anmoder om notering af et barne
fødsel, som fødehjemstedsberettiget her i kommunen
Forældrene er fhv. gårdbestyrer Holm Sørensen Mosbjærg hede og

husteu Anine Louise Mikkelsen Noteres her

6
Fødselsindberetning fra sognepræsten for novbr. og december

måneder ( 3 drenge og 5 Piger, som alle noteres som Føds-
hjemstedsberettigede her

7

Formanden meddelte at han i anledning af Indsidder
Kr Peter Jensen af Måstrup var afgået ved døden, og at der
da sandsynligers vil tilfalde afdødes søn Kristian Petersen
der i flere år har erholdt fattigunderstøttelse af herværende
kommune en arv på 5 - 600 Kr havde anmeldt for skifte-
retten at kommunen havde fordring på nævnte arv
som refusion af udlagt fattigunderstøttelse fra ialt 725 Kr 50 ør
og at have foretaget skridt til sagsanlæggelse mod vedkommende
som selv nægter at indlade sig på at tilbagebetale nogen del
af det nævnte beløb Det vedtoges at overdrage sagen til
sagfører V. P. Poulsen Frederikshavn
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Skolevæsen
8 Skrivelse fra Skoledirektionen om at der ifølge gymnastik

inspektørens indberetning mangler 12 sjippetov ved Blæsbjerg skole
som det pålægges sognerådet at anskaffe inden 15 april d. år.

Det overdroges til H P Holm Kristensen at anskaffe disse
9

Forskjelliget Skrivelse fra Amtet om at det pahviles Mosbjerg kommune at godtgjorde
statskassen et beløb af 64 Kr 92 øre som udgift til vurdering til ejendomsskyld
i afvigte finansor Anvises

10 Ligeledes skrivelse fra Amtet, hvorved sognerådets opmærksamhed
henledes på bestemmelserne i den kommunale valglovs § 22 angaende
forhøjet skatteudskrivning Til efterretning

11 Landkommunernes ulykkesforsikring fremsender beretning

12 Ligeledes fra Åndssvageanstalten i Brejninge

13 Den kommunale valgliste gældende for året 1912-13
affattedes, og fremlægges til eftersyn fra den 16 til 31 B.

14 Mandtalsliste over de skatteydere som antages at kunne
komme til at svare statsskat i næste regnskabsar affattedes

15
Overslaget over kommunens indtægter og udgifter i næste

regnskabsår forelå til 1ste behandling, som det forelægges
udarbejdet af formanden forudsætter det en forhøjelse af skatte-

beløbet af 1363 kr 42 øre og balancerer med 20.599 Kr 16 øre
Det vedtoges som det forelå

16
Legatrenterne for året 1911 uddeltes som følger

Ejler Ejlersen Holms legat 33 Kr 44 øre Ane Marie Sørensen
Abildgaads Mark 15 kr Niels Kr Kristensen Kirkemuset 18 kr 44 Øre

Leverin Roses legat 8 Kr 24 øre Jens Peter Nielsen Måstrup
J Leverin Kristensens ligat 8 Kr 14øre Line Andreasen do

Lars Andersens legat Juni Jeppesen Eskjær hedes
F Kjærsgards legat for fattige Skolebørn tildeltes Vogn skole

17 Andragende fra Martin Nielsen Eskjær teglværk om
forhøjelse af sin svigermoders (Else Marie Jensen) alder -
domsunderstøttelse Bevilgedes 12 Kr mdlg fra 1 1t1912
at regne
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18 Andragende fra Indsider Kr Valther Eskjær Hede om alderdoms-
understøttelse Bevilgedes 5 Kr mdlg. fra 1 jan. 1912 at regne

19 Andragende fra Vilhelm Kristensen Måstrup om tilladelse til
at have et Plejebarn samt Plejeløn Tilladelse meddelter og bevilgedes
5 Kr mdlg. i plejeløn fra 1ste Jan. at regne. Lægeattest forevist

20 Andragende fra Christiane Christensen Eskjær hede om forhøjelse
af sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 8 Kr mdlg. fra 1 Juni 19/2
at regne 

21 Til supleanter for værgerådet valgtes indenfor sognerådet
Axel Peter Thomsen og udenfor sognerådet Kr P Lørige Blæsbjærg
og Kr Andersen Søndergård Vogn

Næste møde afholdes i fattiggården Tirsdag den 13 febr

Mødet hævet

J Kr Kristensen Kristein Jensen Anel Peter Thomsen Astilhor Plersen
Jens Korsholt. A. J iesen N P Halm Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 Februar 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Begæring fra Odense herredskontor om refusion af alimn

tationsbidrag der forskudvis er udbetalt for alimentanten Chr.
Anton Christensen (før af Frkv.) til 2 uægte børn, der forelå
tillige en skrivelse fra alimentanten, hvori han lover at
tilbagebetale det udlagte beløb i sommermånderne med 24 Kr
mdlg. Aemtes til udbetaling

2 Ligeledes fra by og herredskontoret i Ringkøbing for
Rudolf Liverin Nygard ½ 36 Kr. Sagen tilbagesendes da den
indeholder forskjellige misvisende oplysninger

3 Ligeledes fra By og herredskontoret i Hjøring for Chr Chr
Lausen Eskjær hede ½ år 30 Kr Anvistes

4 Tværsted Uggerby Sogneråd anmelder at have forhøjet alderdoms
understøttelsen til Peder Kr Vorm med 3 Kr mdlg. i Vintermaneden
fra Jan. 1 år at regne Til efterretning

5 Resolution over underholdsbidrag til barnet Ove Arendal
Wunderrow der forsørges af herværende kommune er nu modtaget
gennem amtet Barnefaderen Konditorsvend Arendal Amter Laun
Wunderron af København tilpligtes dermed til at betale et
underholdsbidrag af 60 Kr årlig de 2 første år dog 66 Kr. årlig
Til efterretning

Skolevæsen
6 Fra skoledirektionen forelå tilsendt bekendtgørelse fra under-

visningsministeriet angaende tilladelse til ved religiansunderysninge
i skolerne at benytte andre lærebøger end de nu autoriseredt

Til efterretning
Forskjelligt

7
Fra "De samvirkende sognerådsforeninger" forelå et udtog

af forhandlingsprotokollen for det af foreningerne afholdte
repræsentantmøde

8
Cirkulære fra forskjellige navngivne mænd fra sydøstvendsyssel

om oprettelse af et børne og opdragelseshjem for Vendsyssel forelå
sognerådet opfordres til at støtte sagen ved at tegne en eller flere
aktier a 50 Kr Henlagdes
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9
Skrivelse fra Amtet af 6/1 hvormed meddeles at den statskassen påhvi

lende ander af kommunens tilskud til hjælpekassen i ant 1910-11
er anvist til udbetaling med 85 Kr. Til efterretning

10 Ligeledes skrivelse af 12/1 om at der er pålignet kommunen
et bidrag af 431 Kr 80 øre til amtsrepartitionsfonden for året
1912-13 Til efterretning

11 Ligeledes skrivelse af 7 feberuar 1.ar med amtets tilladelse til
at udrede de for af sognerådet bevilgede tilskuds til hjælpe
og sygekassen for indeværende regnskabsår Til efterretning

12 Skrivelse fra fmr. for afløsningen af Jægtretten i Hjøring amt
angående valg af 2 voldgiftsman til Jagtrettens afløsning i amtet
for året. 1913-14 Gårdejer A P Thomsen Bruelt og Gårdejer
Kr Andersen Søndergård Vogn valgtes

13 Ligeledes fra fmr. for hoveri og pligtarbejders afløsning i
7dd landtingskreds angående valg af en voldgiftsmand for året

1911-13 Hmd. Jens Kr Kristensen Gramfes valgtes

14 Ålborg stiftamt fremsender liste over de uvalgbare vælgere
til landtingsvalg i 7mnde landstingskreds til fremlæggelse samtidig
med folketingsvalglisten Til efterretning og videre besørgelse

15 Listen over de kommunale vælgere besigtigedes efter at hæve
næet fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid

16 Liste over vælgere til folketinget affattedes og fremlægges til
eftersyn fra 1ste til 8md marts d. år

17
Overslag over Kommunens indtægter og udgifter i ant 1912-13

forelå til 2den behandling Vedtoges som ved 1ste behandling
og underskreves

18
Som vederlag for medhjælp til formanden i indeværende

regnskabsår bevilgedes ved 1ste behandling 30 øre pr individ

19 Skrivelse fra skatterådsmedlem N Olse Bunken
om at ligning til statsskat kan foretages lørdag den
17 ds. kl. 9 form.
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20
Formanden meddeltes at den under fikt. 7 i forrige møde venhand

Kristian Petersen nu havde meddelt sognerådet transport på den ham
efter sin afdøde fader tilkommende arv, til dækning af de for ham
udlagte alimentationsbidrag m.m.

21 En indstilling angaende udnævnelse af Hrr Propt. Holm
Eskjær til Ridder af Dannebrog var tilstillet sognerådet til dettes
anbefaling Anbefaledes enstemmigt

Næste møde afholdes fredag den 1ste marts Kl 9 form.

Mødet hævet

J K Kristensen Axel Peter Thomsen Adelhart Petersen
J J Wøring Jens Korsholt Kristen Jensen



70
20
Formanden meddeltes at den under fikt. 7 i forrige møde venhand
Kristian Petersen nu havde meddelt sognerådet transport på den ham
efter sin afdøde fader tilkommende arv, til dækning af de for ham
udlagte alimentationsbidrag m.m.
21
En indstilling angaende udnævnelse af Hrr Propt. Holm
Eskjær til Ridder af Dannebrog var tilstillet sognerådet til dettes
anbefaling Anbefaledes enstemmigt
Næste møde afholdes fredag den 1ste marts Kl 9 form.

Mødet hævet
J K Kristensen Axel Peter Thomsen Adelhart Petersen
J J Wøring Jens Korsholt Kristen Jensen



71

Sognerådsmøde

fredag den 1ste marts 1912 i fattiggården

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1.

Ugilt sogneråd anmelder at have tilstået enke Martins Thomsen
en fattighjælp af 18 Kr mdlg. og forespørger om hun erkendes
Forsørgelsesberettiget her Anerkendes forsørgelsesberettiget her

2 Et andragende fra Røgter Alman Gilfred Larsen af Eskjær
om optagelse på et af nationalforeningens sanatorier forelå til
sognerådets påtegning som trængende til indlæggelse til nedsat
pris samt konto for betalingen Påtegnede ligesom kauntion
stilledes

3 V. Brøndeslev sogneråd anmelder at have tilstået dem her
forsørgelsesberettigede Anton Anonasens kone en ekstrahjælp af
20 Kr begrundet på sygdom Til efterretning

4 Lendum sogneråd anmelder at have tilstået Sigfred
Andersen en Fattighjælp af 10 Kr med forespørgsel om
refusion kan forventes herfra Det undersøges hvorlænge det er
siden at der er refunderet fattighjælp til pågældende herfra

5 Herredskontoret Frederikshavn begærer alimentationsbiddag
30 Kr. som er udbetalt for arbejdsmd Chr Anton Christensen
refunderet Anvistes

6
Skrivelse fra Hjørring Amt af 20/2 angående den

af Indsidder Kr Walther af Eskjær hede til amtet indgivne
Klage over utilstrækkeligheden af den ham af sognerådet be-
vilgede alderdomsunderstøttelse. Amtet finder ikke for
tiden føje til at foretage Videre i sagen

Forskjelligt
7 Anmeldelse fra Hjøring amt af 22/2 om at restbe-

løbet af statskassens tilskud til alderdomsunderstøttelsen
i ånt 1910-11 er anvist sognerådet til udbetaling med
735 kr 19 øre Til efterretning

8 Amtet anmoder ligeledes om forskjellige oplysninger
bl.a. om kommunens udgifter til Jordemoderhjælp, og om
en forandring i fastsættelten af kapitelstaksten Sognerådet fandt
ingen grundt til at der foretages forskjellig ansættelse af kapitelstaksten

for Vendsyssel og Han herrederne og for Fleg og Mørse
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9 Andragende fra Plantningsforeningen for Sindal og omegne
om tilskud af kommunens kasse. Bevilgedes 10 kr

10 Indbydelse til at indtræde i selskabet for sundendsplejen
Danmark Henlagdes

11 Fornyet andragende om tilskud fra nationalforeningen til
tuberkulosens bekæmpelse Henlagdes

12
Til medhjælp til formanden bevilgedes ved 2 behandles

30 øre fr indevid samt 25 Kr i rejseudgifter

13 Der foretoges ligning af kommuneskat for året 1912-13
der pålignedes hartkorn et beløb af 42 Kr 24 øre pr tr ialt
7223 Kr. 04 øre som udgør de 3/5 af skat på hartkorn og ejen
domsskyld idet ejendomsskylden pålignes de 2/5

Formue og lejlighed palignedes den 1/3 af ligningsbeløbet
som er beregnet Til 18.032 kr 60 øre

14
Til at uvidere kommuneregnskabet for indeværende år

valgtes Gårdejer Otto Kristensen og Forpagter Daniel Holm
Vogn

15
Til formand for næste år valgtes  Kr Kristensen

Grarup
16 Andragende fra 6 beboere i Mejeribyer om tilskud

til et Kloakanlæg langs med østre side af Tolne Eskjær
Vejen og Mosbjærg Vogn vejen Sognerådet fandt ingen
anledning til at yde tilskud dertil

17 Andragende fra Karoline Jensen af Eskjær hede om
forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 8 Kr
mdlg. fra 1ste Jan. at regne

18 Marie Thomsen Bonet valgtes til at føre tilsyn med
plejebørn tilligemed Sine Pedersen Mosbjærg Mejeri

19 Det vedtoges at tilbyde lærerne leveringen af brændsel
til skolerne næste år 125 Kr + hvad fyrkul koster over 2 Kr
tr. indtil 30 K

Næste møde afholdes tirsdag den 9 april 1912

J. Hr. Kristensen Kristen Jensen Aael Peter Thomsen Jens Hensken
Adelhart Petersen N P Holm Kristensen J. J. Wøring
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 april 1912

1
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

Tversted Uggerby sogneråd anmelder at have tilstået den her forsørgelses-
berettigedes Jens Peter Kristensen en ekstrahjælp af 10 Kr m. m. samt hen-
stiller til sognerådet at modtage familien til forsørgelses her da betingel-
sen for hjemsendelse formenes at være tilstede Efter indbentede op-
lysninger synes forholdene ikke at være så dårlige at det kan begrunde en
hjemsendelse ialtfald må man forlange Værgerådets kendelse for børnene anbringes i pleje

2 V. Brøndeislev sogneråd anmelder at have tilstået den her forsør-
gelsesberettigede Martin Anderssn en ekstrahjælp til konfirmations-
tøj Til efterretning

3 Skjold sogneråd anmelder at have tilstået Ane Kirstine Føgard
en brændselshjælp på 25 Kr. samt 20 Kr i konfirmationshjælp
Til efterretning

4 Ugilt sogneråd anmelder at den her forsørgelsesberettigede Martine
Thomsen har modtaget 35 Kr i understøttelse hvoraf de 20 Kr er til
konfirmationshjælp Til efterretning

5 Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimentations-
for den her forsørgelsesberettigede Kr Petersen (50 kr) refunderet

Anvistes 2 Kr
6 Emma Petersen andrager om ekstrahjælp til Konfirmationstøj

Bevilgedes 20 Kr.
7 Formanden meddelte at have modtaget en skrivelse fra

Lendum sogneråd angående anbrinvelse af et fattiglem fra
nævnte kommune her på fattiggårdens, og at have besvaret
denne derhen at han kam modtages for en betaling af 75 øre
daglig ivørigt på de særvanlige betingelser

8 Skrivelse fra Hjørring Amt af 27/3 angående sagen om ker-
værende kommune er pligtig til som forsørgelseskommune at
yde sælvanlig refusion til drengen Hans Angusts oplæring i
tømmerhandværket Amtets skrivelse gar ud fra at mans herværende
sogneråd ikke mere vil vægre sig ved at betale Frederikshavns
Fattigudvalgs regning for betaling til læremesteren

Det formedes dog iførge en højesteretsdom af 19/3 d å  at stats-
kassen må yde forsørgelseskommunen fuld refution
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Skolevæsen
9 Det i novembermødet omhandlede andragende fra lærer Præsteen

om et embedslån på 40 Kr til anlæg af en frugthave forelå bevilge
af Hjørring amts skoleråd saledes at sognerådet modtager beløbet
udbetaler det til lærer Præstholm når arbejdet er fuldført, samt iøvrigt
føre tilsyn med arbejdets udførelse med forpligtelse til hus mester
afdrag ikke rettidig betales til skolefonden efter begæring fra samme
at tilbageholde og indbetale til skolefonden de pagældende beløb
af embedets løn Ovennævnte forpligtelse underskreves og det om
talse tilsyn overtoges af Jens Korsholt

Forskjelligt
10 Andragende fra interessentskabet „Eskjær - Ltynge

Mergelgrav om et tilskud af 500 Kr af Kommunens kasse
til fornyelse af sveller Bevilgedes 150 Kr med forbehold af
Amtsrådets tilladelse kan opnas

11 Meddelelse fra Hjørring amt om at der er anvist Mosbjerg
kommune et beløb af 346 Kr 65 øre som 2den rate af statstilskr
for året 1911-12 samt ligeledes anvisning på 119 Kr 25 øre som
den statskassen og amtsfonden påhvilende andel af Kommunen
udgifter ved indsamling af oldenborrer i ant 1911

Til efterretning
12 katterådet meddeler at Pastor P S Kirkegård er ansat til

en indkomst af 800 Kr i Bindslev og Gårdejer Isak Nørgård til
en indkomst af 45 kr (formen 1.000 Kr) at ejendom i Tolne

Til efterretning
13 Amtet fremsender forskjellige meddelelser og cirkulærer angående

indsendelse af statistiske oplysninger om alderdoms og fattigforsørgelsen
inddragelse af frieksemplarer af stalstidende aftenskolehold m. m

14 Hjøring Amtsråds forhandlinger i mødet den 4/12 1911 forelå
Til efterretning

15 Forskjellige Cirkulærer og tryksager var bestillet fra Landsfor=
eningen „Arbejde adler " med anmodning om støtte til forenin-
gens formål Henlagdes

16 Andragende fra bestyrelsen for hjælpekassen om tilskud at
kommunens kasse for ant 1912-13 Bevilgedes 400 Kr

17 Cirkulære fra Gjøring amts Sognerådsforening, om at forhand-
lingsmier som ønskes bemandlede fra Foreningens Generalforsamling
må indsendes inden 15 maj
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18 følgende regninger anvist til udbetaling

De Kellerske Åndsvageanstalter Brejning 262 kr 50 øre

Sindsygehospitalet Viborg
68,35

Læge Mår Sindal Fattigvæsen 30,00

alderdomsunderstøttelse 26,50

Sindal Apothek fattigvæsent 9,39

alderdomsunderstøttelse 55,33

Jørgen Jensen Sindal
63,07

Nationalforeningen (- Helman G Larsen ) 11,35

19 Ansøgninger om statsunderstøttelse til et højskoleophold i vinteren
1912-13 forelå fra Ungkarl Kristen Johan Thagard af Mosbjærg
og Tjenestekarl Theodor Hansen af fattiggården Anbefaledes

20 Louise Thomsen Bjørnager bevilgedes 10 Kr i Konfirmationshjælp

Næste møde afholdes Tirsdag den 14 maj kl 3 efter

Mødet hævet

J Kr Kristensen N P. Holm Kristensen J J Wørring
Adelhart Petersen Kr. Jensen Jens Korsholt

Ekstraordinært sognerådsmøde lørdag den 27/4 1912

1 Skrivelse fra Frederikshavns fattigudvalg angående den her
forsørgelsesberettigede arbejdsmd Chr Khristensens søn Hans August
der ifølge skrivelse fra Overværgerådet af 20/9 1907 blev frataget foræl-
drene og anbragt i pleje og efter hans konfirmation anbragt i
lære mod betaling, hvilke udgifter hidtil er blevet udredet som
almindelig fattigudgift, men ifølge en højesteretsdom af 19/3 d år
skal opholdtkommunen intet udrede af disse udgifter som bærer af for-
søgelseskommunen og statskassen hvorfor udvalget anmode om den del
af bemeldte udgifter som Frederikshavns kommune har betalt ialt
166 kr 44 øre må blive refunderet af Mosbjerg kommune

Sogneraadet er villigt hertil, såfremt fattigudvalget vil afgive
en Skriftlig erklæring om at det er villigt til at tilbagebetale
beløbet såfremt dette ikke kan blive genstand for refution
af statskassen.

2 Som vederlag for aftenskolehold i vinteren 1911-12 bevilgedes
15 Kr. + 12 kr til lys og vareme til lærer Vidring og 12 Kr + 8 Kr til lys
og varmer til lærer Andersen Blæsbjerg

75



18 følgende regninger anvist til udbetaling

De Kellerske Åndsvageanstalter Brejning 262 kr 50 øre
Sindsygehospitalet Viborg 68,35
Læge Mår Sindal Fattigvæsen 30,00

alderdomsunderstøttelse 26,50
Sindal Apothek fattigvæsent 9,39

alderdomsunderstøttelse 55,33
Jørgen Jensen Sindal 63,07
Nationalforeningen (- Helman G Larsen ) 11,35

19
Ansøgninger om statsunderstøttelse til et højskoleophold i vinteren
1912-13 forelå fra Ungkarl Kristen Johan Thagard af Mosbjærg
og Tjenestekarl Theodor Hansen af fattiggården Anbefaledes
20
Louise Thomsen Bjørnager bevilgedes 10 Kr i Konfirmationshjælp
Næste møde afholdes Tirsdag den 14 maj kl 3 efter

Mødet hævet
J Kr Kristensen N P. Holm Kristensen J J Wørring
Adelhart Petersen Kr. Jensen Jens Korsholt
Ekstraordinært sognerådsmøde lørdag den 27/4 1912
1
Skrivelse fra Frederikshavns fattigudvalg angående den her
forsørgelsesberettigede arbejdsmd Chr Khristensens søn Hans August
der ifølge skrivelse fra Overværgerådet af 20/9 1907 blev frataget foræl-
drene og anbragt i pleje og efter hans konfirmation anbragt i
lære mod betaling, hvilke udgifter hidtil er blevet udredet som
almindelig fattigudgift, men ifølge en højesteretsdom af 19/3 d år
skal opholdtkommunen intet udrede af disse udgifter som bærer af for-
søgelseskommunen og statskassen hvorfor udvalget anmode om den del
af bemeldte udgifter som Frederikshavns kommune har betalt ialt
166 kr 44 øre må blive refunderet af Mosbjerg kommune
Sogneraadet er villigt hertil, såfremt fattigudvalget vil afgive
en Skriftlig erklæring om at det er villigt til at tilbagebetale
beløbet såfremt dette ikke kan blive genstand for refution
af statskassen.
2
Som vederlag for aftenskolehold i vinteren 1911-12 bevilgedes
15 Kr. + 12 kr til lys og vareme til lærer Vidring og 12 Kr + 8 Kr til lys
og varmer til lærer Andersen Blæsbjerg

75



76

3 Formanden medelte at have måttet stille kaution på kom    

munens vegne, ved indlæggelsen af arbejdsmand Lars Peter Hansag

på kuranstalten "Frydenstrand" Frederikshavn. Kautionen æver      

2 kr. pr dag for kur og pleje. Ifølge den over ham foretegne afhør

formodes han forsøgelsesberettiget i Jerslev kommune

4 Det ordinære halvårlige vejsyn vedtoges det at foretage

lørdag den 4 maj af J Kr. Kristensen J J Wørring Adelhart Petersen

og N P Holm Kristensen

5
Følgende regninger anvistes til udbetaling

Læge Elinale Bindslev 29 kr 45 øre

Bindslev Kr. Sørensen plejebørn 20,00

Astrup Vald. Gotfredsen kone 78,75

Mikkel Larsen 78,40

Lendum Eduard Sigfred Andersen 7, 50

Skagen Maren Iversdatter 151,50

Råbjærg Karen Marie Olsen 52,50

Frederikshavn Juliane Nygård 131,63

Ellen Kr. Andersen 95,74

Martine K. Nielsdatter 67,50

Tversted Uggerby Inger Kr Kristensen 51,98

Jens Peter Kristensen 178,87

Peder Vorm 51,75

Torslev Henrik Pedersens enke 54,00

Sindal Georgius Nielsen 54,52

Tolne Maren Jensen 54

Hørmested Ane Petersdatter 66

Magdalene Larsen 42,94

Marie Jakobsen 52,50

Voktor Sørensen Frederikshavn 11,98

6 Ansøgning om statsunderstøttelse til højskoleophold forelå

fra murelærding Karl Kristian Kristensen af kæret Arthur Ejler

Kristensen af Bjørnager og Jens Holger Klausen Vogn skov

Anbefaledes

Mødet hævet

JKr. Kristensen Axel Peter Thomsen Jens Korsholt

Adelhart Petersen J J Wørring
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3
Formanden medelte at have måttet stille kaution på kom
munens vegne, ved indlæggelsen af arbejdsmand Lars Peter Hansag
på kuranstalten "Frydenstrand" Frederikshavn. Kautionen æver
2 kr. pr dag for kur og pleje. Ifølge den over ham foretegne afhør
formodes han forsøgelsesberettiget i Jerslev kommune
4

Det ordinære halvårlige vejsyn vedtoges det at foretage
lørdag den 4 maj af J Kr. Kristensen J J Wørring Adelhart Petersen
og N P Holm Kristensen

5 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge Elinale Bindslev 29 kr 45 øre

Bindslev Kr. Sørensen plejebørn 20,00
Astrup Vald. Gotfredsen kone 78,75

Mikkel Larsen 78,40
Lendum Eduard Sigfred Andersen 7, 50
Skagen Maren Iversdatter 151,50

Råbjærg Karen Marie Olsen 52,50
Frederikshavn Juliane Nygård 131,63

Ellen Kr. Andersen 95,74
Martine K. Nielsdatter 67,50

Tversted Uggerby Inger Kr Kristensen 51,98
Jens Peter Kristensen 178,87
Peder Vorm 51,75

Torslev Henrik Pedersens enke 54,00
Sindal Georgius Nielsen 54,52
Tolne Maren Jensen 54
Hørmested Ane Petersdatter 66

Magdalene Larsen 42,94
Marie Jakobsen 52,50

Voktor Sørensen Frederikshavn 11,98

6
Ansøgning om statsunderstøttelse til højskoleophold forelå
fra murelærding Karl Kristian Kristensen af kæret Arthur Ejler
Kristensen af Bjørnager og Jens Holger Klausen Vogn skov
Anbefaledes

Mødet hævet
J
Kr. Kristensen Axel Peter Thomsen

Jens Korsholt
Adelhart Petersen J J Wørring



Sognerådsmøde.

i fattiggården Tirsdag den 14 maj 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Indberetning fra sognepræsten over fødsler i Jan. Febr. og marts

(6 drenge og 2 piger) forelå der alle noteredes som fødehjemstedsberet-
tigede her i kommunens

2 Tværsted Ugle sogneråd anmeder at have tilstået Jens P Kristensen
en brændselshjælp af 9 Kr 34 øre samt ekstra 2 Kr for mans samt fornyet
forlangende om at modtage familien hjemsendt Det vedtoges at modtage
familien hjemsendt såsnart ske kan

3 Politikammeret Ålborg anmelder at have udbetalt underholdsbidrag
for den udvandrede daglige Christian Christiansen Jensen for 1/ år til
27/3 1912 med 36 kr Til efterretning

4 Skrivelse fra Jerslev sogneråds angående den under fekt. 3 i
forsige møde nævnte Lars Peter Hansager som anerkendes forsørgelses-
berettiget i Jerslev kommune Til efterretning

5 Skrivelse fra fattigudvalget Frederikshavn angående den under
fkt 1 i forrige møde omhandlede sig om tilbagebetaling af den af
Frederikshave kommune udlagte 1/4 af udgiften til værgerådsbarnet
Hans August ialt 166 kr 44 Øre Udvalget meddeler at ville rette sig
efter de afgørelser som måtte blive tenfen angående lignende kror
landet over Det vedtoges at betale den nævnte 1/4 til Frederikshavns
kommune og derefter stiler krav overfor statskassen om refusion

6 Begæring om ægteskabsattest fra Søren Chr Nielsen af Sindal
som skal være noteret som fødehjemstedsberettiget her i kommunen
(født 16/9 1890 i Sindal) men ikke findes noteret i Kirkebogen

Den begærede attest meddeles

7 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn anmelder at
have bevilget den alderdomsunderstøttede enke Juliane Nygård in
ekstrahjælp af 10 kr Til efterretning
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Vejvæsen
8

Oversigtsskema over kommunens veje forelå fra Amtet, med
anmodning om opgivelse af de arbejder der agtes foretagne i indeværen

Udfyldtes

9 Der forhandledes om ombygning af broen under grusvejen
ved N. Gråmp der er meget brøstfældig Tilbud om levering af
36" cementror forelå fra Gmd Janus Jensen til en pris af 7 Kr
for løbende alen og 10 Kr pr alen for lignende rør med fod

Det vedtoges at forsøge om der kan erholdes Jernbetonrit
i mødset tilfælde tages 36" alm. cementrør Vejenaflyses unde
arbejdet

Forskjelligt
10 Skrivelse fra Frederikshavns afholdskreds om sognerådet

tilslutning til en henvendelse til Købmændene i Horns Herred og
Skagen Købstad om ikke at sælge spirituøre drikke til arbejdsløse

og vagabonderende personer. Tiltrædes

11 Amtet fremsender forskjellige skrever til udfyldning
cirkulærer skema til ansøgning om indfødsret m.m.

12
Fed for herredsafløsninger i I landstingskreds fremsender

fortegnelse over de valgte Voldgiftsmænd Til efterretning

13

Foreningen for ulykkeligt stillede møder fremsender beretn
og anmoder om støtte ligeledes fra Ormnslev børnehjem

Henlagdes
14 Skatterådet meddeler at Gdr. J Kr Lørig af Blæsbjærg af

Råbjærg sogneråd er ansat til en indkomst af 48 Kr af formune
af 1200 Kr samt Anton Jensen Våen af Sindal sogneråd til
en indkomst af 1.000 Kr og en formen af 9000 Kr. Til efterretning

15 Ligning over erhvervsskat her til kommunen af udensøgt
boende skatteydere for indeværende Er foretoges

16 Angående indsamling af oldenborrer i dette forår
vedtoges det fastsætte prisen for indsamling til 16 øre for kg.
og 4 øre for indsamlingen Til modtagne valgtes Ole  Kr.
Kristensen Bendruphus Lærer Præstholm Måstrup skole
og Forpagter Peter Kristensen Bjørnager

17 Regnskab over Morsbjerg sogns hjælpekasses indtægter
og udgifter i regnskabsåret 11911-12 forelå tilmendt af
kasslus bestyrelse
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18

Følgende regninger anvises til udbetaling

Hjørring Martin A Nielsens kone F 122 kr 29 øre

Christiane Christensen F
80,70

St. Hans St Olaj Karl Adolf Thomsens enke F
18,00

Karl Jensen A
88,50

Buderup Gravlev Hejle Jørg. Jensen A
110,18

Skjold Ane Kirstine Flågård f 85.80

Andreas Nielsen
Bagterp plejeløn for Kr Johansen 40,00

Brønderslev Anton Andersen F 136,05

Flade Gjørum Laurine Christensen F

75,75

Næste møde afholdes Tirsdag den 11 Juni 1912

Mødet hævet

J Kr Kristensen J J Wørring Jens Korsholt Kr. Jensen

Axel Peter Thomsen Adelhart Petersen N P Holm Kristensen



79

18 Følgende regninger anvises til udbetaling

Hjørring Martin A Nielsens kone F 122 kr 29 øre
Christiane Christensen F 80,70

St. Hans St Olaj Karl Adolf Thomsens enke F 18,00
Karl Jensen A 88,50

Buderup Gravlev Hejle Jørg. Jensen A 110,18
Skjold Ane Kirstine Flågård f 85.80
Andreas Nielsen Bagterp plejeløn for Kr Johansen 40,00
Brønderslev Anton Andersen F 136,05
Flade Gjørum Laurine Christensen F 75,75

Næste møde afholdes Tirsdag den 11 Juni 1912
Mødet hævet
J Kr Kristensen J J Wørring Jens Korsholt Kr. Jensen
Axel Peter Thomsen Adelhart Petersen N P Holm Kristensen



80

Sogneraadsmøde i Fattiggaarden
d. 11 Juni 1912.

Formanden J. K. Kristensen var fraværende p.G. af Sygdom.
Mødet ledes af Lærer J..J. Wørring.

I Fattigvæsen og Alderdomsunderstøttelse
1 Tværsted Uggerby meddeler at have forhøjet Alderdomsunderstøttelse

til Inger Marie Kristensens med 5 Kr. mdl. fra 1 Maj 1912.
Til Efterretning

2. Begæring fra alderdomsunderstøttet Ane Marie J. Larsen om forhøje
Understøttelse af 20 Kr. til 60 Kr. aarlig. Bevilgedes 60 aarlig fra 1 Juli d. A.

3. Kristelig Forening til vildførende Børns Redning sender Regning for
Barnet Hans August Christensen for Låneaaret 28/5 1911-28/5 1912
paa 100 Kr. Anvises til Udbetaling.

4. Odense Herreds Kontor begærer refunderet udlagt Alimentationsbidrag
for 2 Børn for Bane Arbejder Chr. Anton Christensen paa 36 Kr. hver
Anvises 72 Kr. til Udbetaling. Afsoning forlanges.

5. Indberetning fra Sognepræsten om Fødsler i April og Maj d.A.
Gennemgaaet?

6. Bindslev Sogneraadmeddeler at have ansat til Erhvervsskat,
27 Retor P. M. Kirkegaard af 500 Kr. en Skat 17 Kr 33.

Niels Kr. Vestergaard, Maastrup-100 Kr 3.46

Peter Sørensen, Mosbjerg " 80 Kr. 2.74
Ligeledes Jerslev Sognraad:

Lars Chr. Larsen, Blasbjerg - 100 Kr " 3.20
do Sindal Sogneraad:

Gaardej A Jensen, Vigen " 1000 Kr - 18.65
do Raabjeng Sogneraad:

Chr. Sørig, Blasbjerg 4.65
Til Efterretning

7 Skatteklage fra Søren Andersen, Ledet Jerup i Elling Kommun7 Skatteklage fra Søren Andersen, Ledet Jerup i Elling Kommun
over for høj Ansættelse af Erhvervsskat

Man huve sit Forblivende ved den foretagne Ansættelse.
+ 8. Amtet meddeler Tilladelse til at afholde det i Aprilmødet d. A.+ 8. Amtet meddeler Tilladelse til at afholde det i Aprilmødet d. A.

til Eskur-Slynge Mergelbane bevilgede Tilskud af 150 Kr.
Til Efterretning.

9. Landbrugsministeriet meddeler i Cirkulære af 13 Maj d. A. at 9. Landbrugsministeriet meddeler i Cirkulære af 13 Maj d. A. at
Landstingsmand. Gaardejer J. Sørensen-Taksager R.af Dby, Draas, ar
beskikket til Formand for deni Lov om Opsettelse af Husmandsbre
nedsatte Kommission for Hjørring Amt, med tilføjende st

Andragender vil være at indsende inden 1August d. A.
Til Efterretning
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10. Hjørring Amts Sogneraadsforening afholder Gennelforsamling paa
Forsamlingsbygningen i Hjørring Onsdag d. 19 Juni Kll.

Formanden og ruder Werring valgtes.
11. LandKommunernes Ulykkesforsikrin, indbyder Sogneraadet til at sende

en Valgmand til at deltage i Valget af en Repræsentant og Duplæaat
for Hjørring Amt for Freset de næste 3 Aar. Valget foretoges paa
Forsamlingsbygningen i Hjørring d. 19 Juni Kl 12 d. A.

Formanden valgtes Supleant Luser Wirring.

12. Fattigunderstøttet Søren Madsen, Ballehede. Understøttelse forhøjes til
8 Kr mdl om Sommeren 10 Kr mdl om Vinteren fra 1 Juni d.A.

Mødet hævet.

J. J. Wørring Adelhart Petersen Jens Korsholt.N P Holm Kristensen Axel Peter Hansen Kr. Jensen
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Sognerådsmøde

i Fattiggården Tirsdag den 9 Juli 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1

Fattigudvalget Hjøring anmelder at have tilstaet Kristian
Karl Adolf Thomsens enke Martin Thomsen en understøt

telse af 3 Kr ugentlig m.m og forespørger om hun ønsk
des forsørgelsesberettiget her og om der for er ydet fuld refusion
Afhøring er vedlagt Anerkendes forsørgelsesberettiget her
fuld refusion kan ikke ydes2

Skrivelse fra Skrædrer Kr P. Waksens Frederikshavn
om eftergivelse af en ham i sin tid gennem Tværsted
Ugl kommune ydet medicinhjælp Eftergives, dog med
forbehold af at han også opnår eftergivelse af den omtalte hjælp
af Tværsted Ugle sogneråd

3 Begæring fra herredskontoret Frederikshavn om
refusion af udlagt alimentationsbidrag 30 Kr for den her
forsørgelsesberettigede Kr Petersens Anvistes Afsoning

4 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i Juni md
4 drenge og 1 pige som alle erkendes førhjemsedsberettiget
her med undtagelse af 1 som kun er døbt her

5
Andragende fra Inger Marie Kristensen af eskjær he

om alderdomsunderstøttele (før Tværsted) Bevilgedes
14 Kr mdlg. fra 1/7 i år at regnes

6 Andragende fra Marens Jensen Mosbjærg hede om
brændselshjælp Bevilgedes 15 Kr.

7

Ligeledes fra Helen Simonsen Kirkelundhus
Beviegedes 20 kr

8 Ligeledes fra Jens Kr Jensen Måstrup
Bevilgedes 10. Kr

9
Ligeledes fra Thomie Poulsen Måstrup

Bevilgedes 15 kr.
10 Ligeledes fra Christiane Christensen Eskjær hede

Bevilgedes 10 Kr

11 Kr. Thomsen (Rendborg) andrager om forhøjelse af sin alder-
domsunderstøttelse Bevilgedes 5 Kr. mdlg. fra oktober 1 år at regne
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Forskjelligt
Cirkulære fra indenrigsministeriet angående den under 10/5

vedtagne lov om beværtning og gæstgiveri samt handel med stærke drikke
hvormed opmærksomheden henledes på flere Punkter i loven, der er
at særlig betydning ved deres gennemførelse Til efterretning

Ligeledes cirkulære fra landbrugsministeriet af 30/5
angaende arealets benyttelse her i landet, ved oplysninger
som indhentes ved en almindelig tælling som foretages
den 15 Juli d å. Til at foretage den nævnte tælling valgtes
sognets lærerer, mod en godtgørelse af 6 kr. hver

Skrivelse fra Amtet af 3d. angående indstilling af en
uberygtet og kyndig mand fra Kommunen, som er villig til
at modtage beskikkelse som Voldgiftsmand i henhold til
lov af 8/6 i år om Voldgift i tvistigheder angaende handel
med husdyr Gardejer A Jensen Varn indstilledes

Amtet anmelder under 28 f.m. at der er anvist sognerådet
et betale på 1370 Kr som forskud på statens tilskud til den
af kommunen i året 1911-12 udredede alderdomsunderstøttelse

Til efterretning

Ligeledes i skrivelse af 42 f.m. om at der er anvist
et yderligere Tilskud fra statskassen til kommunens udgift
til hjælpekassen i året 1910-11 af 33 kr. Til efterretning

Skatteklage fra Hørmested sogneråd over dere Gardejer
Kr Andersen Nejst pålignede ehvervssket her til Kommunen
af 11 Kr. 50 øre Nedsættes til en indkomst af 400 Kr.
Skat 9 kr 08 øre or.

Til at overvære sessionen i Frederikshavn valgtes St 18
Thomsens Banet

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 august

Mødet hævet

J. Kr Kristensen Kristen Jensen Axel Peter Thomsen

 J J Wørring Adelelhart Petersen N P  Holm Kristensen J. Korsholt
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Forskjelligt
Cirkulære fra indenrigsministeriet angående den under 10/5
vedtagne lov om beværtning og gæstgiveri samt handel med stærke drikke
hvormed opmærksomheden henledes på flere Punkter i loven, der er
at særlig betydning ved deres gennemførelse Til efterretning
Ligeledes cirkulære fra landbrugsministeriet af 30/5
angaende arealets benyttelse her i landet, ved oplysninger
som indhentes ved en almindelig tælling som foretages
den 15 Juli d å. Til at foretage den nævnte tælling valgtes
sognets lærerer, mod en godtgørelse af 6 kr. hver
Skrivelse fra Amtet af 3d. angående indstilling af en
uberygtet og kyndig mand fra Kommunen, som er villig til
at modtage beskikkelse som Voldgiftsmand i henhold til
lov af 8/6 i år om Voldgift i tvistigheder angaende handel
med husdyr Gardejer A Jensen Varn indstilledes
Amtet anmelder under 28 f.m. at der er anvist sognerådet
et betale på 1370 Kr som forskud på statens tilskud til den
af kommunen i året 1911-12 udredede alderdomsunderstøttelse
Til efterretning
Ligeledes i skrivelse af 42 f.m. om at der er anvist
et yderligere Tilskud fra statskassen til kommunens udgift
til hjælpekassen i året 1910-11 af 33 kr. Til efterretning
Skatteklage fra Hørmested sogneråd over dere Gardejer
Kr Andersen Nejst pålignede ehvervssket her til Kommunen
af 11 Kr. 50 øre Nedsættes til en indkomst af 400 Kr.
Skat 9 kr 08 øre or.
Til at overvære sessionen i Frederikshavn valgtes St 18
Thomsens Banet
Næste møde afholdes Tirsdag den 13 august
Mødet hævet
J. Kr Kristensen Kristen Jensen Axel Peter Thomsen
 J J Wørring Adelelhart Petersen N P  Holm Kristensen J. Korsholt
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3

1

2

Sognerådsmøde

i fattiggården Tisdag den 6 august 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
Fra Nationalforeningens til tuberkulosens bekæmpelse

forelå skrivelse om at Aktman Gotfred Larsen som er
indlagt fa sanatøriet i Silkeborg mangler 1 par støvler og
1 par morgenske som bedes anskaffet for kommunens regning

Bevilgedes
Skrivelse fra Hjøring amt af 20/7 angående klage fr

den alderdomsunderstøttede Karen Jensen af Mosbjerg hede
om at der kun er bevilget hende 15 Kr til brændsel iår
og har samtidig begæret understøttelsen forhøjet til 120 Kr årlig
Overdroges til formandens besvarelse

Forskjelligt
Cirkulære fra Hjøring amt i henhold til lov om

beværtning og gæstgiveri samt om handel med stærke
drikkes om Sognerådets udtalelse angående
1. Om bevillinger på gæstgiveri og beværtning bør medde

les på livstid eller på åremål og da på hvilket åremål
2 At der kun må gives næringsbevis til handel

med stærke drikke når amtsrådet, efter at sogneråd
på det pågældende sted er hørt, og har givet sit sam
tykker dertil, hvilket vil medføre at sognerådet før lej
lighed til at udtale sig angaende udfærdigelsen af
hvert enkelt næringsbevis af pågældende bet.

3 Oplysning om hvilke afgiftspligtige næringer der
findes i Kommunen

Det vedtoges at besvare ovenstående saledes
1. At ingen bevilling gives på levetid men på et

åremål af 5 år,
2. Sognerådet ønsker at erlverve sig den ret som

følger af lovens § 27 til at blive kørt, inden der medder
ngen ny adkomst til at forhandlede stærke drikke i
Kommunen

3 Købmd Janus Jensen Mosbjerg afgiften foreslås
til 250 Kr. årlig og Jeppe Kr Jepsen Vogn ligeledes
250 kr årlig for treåret 1913-15
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4 Cirkulære fra indenrigsministeriet angående overførelse af
fattigunderstøttede personer fra fattigvæsent til forsørgelse gennem
hjælpekassen Ministeriet udtaler desangaende, at det ligger
udenfor lovens forudsætninge at personer der nyde fast fattig-
hjælp overføres fra fattigvæsent til fremtidig forsørgelse for
hjælpekassens regning, hvilket derfor ikke bør finde sted

Til efterretning
5 Opfordring fra landskomiten for oprettelsen af et

ralinmefond om støtte med et tilskud Bevilgedes 10 Kr.

6 Herredskontoret fremsender sessionsplaner hvorefter
sessionen afholdes i Frederikshavn Torsdag den 12 sept.

7 Til at fungere som snefogder i de næste 3 år valgtes
nedennævnte mænd i de forskjellige distrikter

1ste distrikt Gærdejer Emil Kristensen Mosbjærg
2th 

do Jens Kr Jensen Nørgård
3 do Julius Kristiansen S Stendrup
4 do Otto Kristensen Vogn
5 do Jakob Møller Kverp
6 do Husd Jens Karl Johansen Nordkaft

Herredskontoret Frederikshavn begærer alimentationsudrag
der forskudsvis er udbetalt for den her forsørgelsesberettigede

Kr Petersen refunderet med 20 kr Anvistes

Næste mødet afholdes den 10 September

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Axel Peter Thomsen J J Wørring
Adelhart Petersen Jens Korsholt N P Holm Kristensen

Kr. Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tnsdag den 10 septb. 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Buderup Gravler sogneråd anmelder at have tilstået den

her forsørgelsesberettigede Vejle Jørgen Jensen en brændselshjælp
af 10 Kr. Til efterretning

2 Tværsted Ugb, sogneråd anmelder at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Kr Peter Vorm en brændselshjælp af 10 Kr
samt 10 Kr ekstrahjælp begrundet på sygdom Til efterretning

3
Astrup Sogneråd anmelder at have tilstodt den her

forsørgelsesberettigede Mikkel Larsens en brændselshjælp af
10 Kr. ligeledes 10 Kr til den har forsørgelsesberettigede
Anna Golfredsen (Fattighjælp) Til efterretning

4 Elling sogneråd anmelder at have tilstødt Ahleman
Gotfred Larsens hustru en måndlig understøttelse af 5 Kr.

Da manden ligger som patient på sanatøriet i Silkeborg
for herværende kommunes regning forlanges fuld refusio
af den ydede understøttelse Det vedtoges at refundere den
ydede understøttelse med fuld refution

5 Anmodning fra fattigudvalget i Århus om noterinng
her, af et af ugifte Ane Lucie Jensine Andersen den
17/8 i år. født uægte barn Notens her

6 Andragende fra Chr Christensen Frederikshavn om efter
givelse af en i 1907 modtaget fattighjælp. Der er dog siden
1901 af herværende kommune refunderet iaet 445 kr. 50 øre som
understøttelse til bemeldte Chr Christensen Det vedtoges mere
at forlange mere udførlige oplysninger angående vedkommende
forhold for nogen beslutning desangående tages

Vejvæsen

7 Det vedtoges ved licitation at udbyde leveringen af 140 kbr
skjærver således

På Tolne Eskjær vejens 80 kbm små skjærver
Eskjær Teglværket 30

Mejeribyen Kirken 30

hvoraf halvaelen levens inden nytår resten inden 1ste april
Leverancen averteres i Vendyssel Tidende og tilbuder skal
være indgivne inden næste Møde
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Sognerådsmøde
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Forskjelligt
   Fra politimesteren i Horn herred forelå et udkast til Politi-

   vedtægt for indretning og drift af gæstgivere Kroholt og anden bevært-
   ningsmæring i Hjørring amts Landdistrikt i henhold til lov af
   10/5 8 år til sogner parts erklæring Det vedtoges at tiltræde det
   tilsendte forslag til vedsægt dog med medtagelse af lukketiden som man
   foreslar sat til fra kl 10 atten til 6 morgen, samt at næringsædkom-
   ster kun udfærdiges på højst 5 år

   Jnr Marius Kristensen beder sig fritaget for hvervet som
   brandfoged i Sognets østlige brandfogedkreds fra 1/12 i år ligeledes
   beder vidnerne sig fritagne fra samme tid

   Til brandfoged for næste triør i vestre kreds valgtes
   Hmr Kr P Lørige og til videer Jer. Johannes Móller og Kud

   Goth: Andersen

   Hjøring amt anmelder at der ved fordeling af 1ste rotr
   af statstilskudet for aret 1912-13 er tilfaldet Morbjerg kom-
   mune 347 kr. 52 øre der kan hæves på Hjøring amsste  Til
   efterretning

   Hjørring amt fremsender ligeledes amtsrådets forhandlinger
   i mødet den 9/3 9 i år Til efterretning

   Tilladelse fra Hjøring amtsråd til for indeværende år
    at yde Lærer Alb. Andersen i Blæsbjerg et personligt løn-
    tilsg af 100 Kr. forelå Til efterretning

    Nationalforeningen fremsender benetning om virksomheden
    for året 1911-12 med anmodning om bidrag Bevilgedes 10 Kr.

    Regning fra Nationalforeningen for Alenan Gortfen Larsen
    fra 1/7 til 17/8 61 kr 30 øre Anvistes

    Beretning fra Landbrugskolonierne for fattige børn
    Til efterretning

    Andragende fra alderdomsunderstøttet Niels Kr Kristensen
   Måstrup om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse til 10 Kr
    mdlg. Bevilgedes 10 kr. mdlg om vinteren og 8 om sommeren

    Andragende fra Kr Valther Eskjær hede om konfirmati-
    onshjælp til sin plejedatter Bevilgedes 25 kr

    Mødet hævet
    J. Kristensen Kr. Jensen Axel Peter Thomsen

    Jens Korsholt Adelhart Petersen
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Forskjelligt
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8/10 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Børglum herredskontor begærer underholdsbirnig 240 Kr.

som forskudsvis er udbetalt for Bødker P M Petersen.
refunderet - Anvistes

2

Vennbjærg herredskontor begærer alimentationsbidrag 30 kr.
som forskudsvis er udbetalt for Arbejdsmd Kr Kr Harsen af
Eskjær hede refunderet Anvistes

3 Der forelå resolution udfærdiget af Hjøring amt under
4/9 i år hvorved Tjænestepige Ane Kristiansen tilpligter at
betale 5 Kr mdlg. i underholdsbidrag til sit barn Ove
Arendal Wunderron der af sognerådet er anbragt i pleje
hos enke Maren Larsen Gaden Til efterretning

4 Den under fekt. 2 i mødet den 6/8 i år omhandledes
klage fra alderdomsunderstøttet Maren Jensen af Mostbjærg
hede forelå atter til sognerådets erklæring Overlodes til
formandens besvarelse

5 Frederikshavns byråds udvalg for alderdomsunderstøttel
anmelder at have forhøjet understøttelsen til den her fors
gelsesberettigede Martine (Nielsdatter til 216 kr. årlig til
efterretning

Vejvæsen
6 Oversigten over kommunens offentlige biveje med de

af amtsvejsynet gjorte bemærkninger forelå Ttie sognerådets
erklæring Overlades til Formandens besvarelse efter aftales

7 I henhold til det under pkt. 7 i forrige møde vedtagne
var der aveteret i Vend. Til" om tilbud fra Skjærver af hvilke

følgende antoges
Hr Jensen Kabbelhede ca 8 kbm. ved Eskjær a 7½ fr kbr.

Da der ikke var indkommen tilstrækkeligt tilbud, vedtoges
det at søge resten købt underhånden
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8 Skrivelse fra amtet i henhold til Landkommunallovens § 18 om i hvilket

forhold de kommunale byrder skulle lignes dels på faste ejendomme dels
få formue og lejlighed i treånt fra 1/4 1913 til 31/3 1916 Det vedtoges
at foretage ligningen som hidtil 2/3 på hartkorn og ejendomsskyld og 1/3
på forme og lejlighede

9 Redningshjemment i Betherda" sender beretning og anmoder om støtte
Henlagdes

10 Samfundet og Hjemmet for Vanføre sender beretning og anmoder om bidrg
Henlagdes

11 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge Mår Sindal 81,00

Esnal Galten ( før Bindslev ) 16,50

Sindal Apothek 59,15

Frederikshavn Apothek 7,45

Læge A Larsen Bindslev 3,00

Jørgen Jepsen Sindal 34,51

Sindsygehospitalet Viborg 69,00

De Kellerske Anstalter Brejning 262,50

12 Politikammeret Alborg anmelder at have udbetalt alimen-

tationsbidrag for dagliger Christian Christiansen Jensen der er
udvandset Til efterretning

13 Helmer Simonsen bevilgedes 5 Kr ekstra til brændsel

14 Kr Lygten Tolne bevilgedes ligeledes 6 Kr. til brændsels

15 Det vedtoges at yde Kresten Jensen Søndergård en
årlig godtgørelse af 2 Kr årlig, for færdsel ad stien, over

hans ejendom fra Mostjær Kro til den sydlige ende af
den gamle sti. Vedtagelsen er begrændet fra et andragende
fra en der beboere i den sydlige det af skoledistriktet

Mødet hævet
J Kr. Kristensen Kristen Jensen Axel Peter Thomsen

J J Wøring N P Holm Kristensen Adelhart Petersen
Jens Korsholt
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Forskjelligt
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Samfundet og Hjemmet for Vanføre sender beretning og anmoder om bidrg
Henlagdes
11
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge Mår Sindal

81,00
Esnal Galten ( før Bindslev )

16,50
Sindal Apothek

59,15
Frederikshavn Apothek

7,45
Læge A Larsen Bindslev

3,00
Jørgen Jepsen Sindal

34,51
Sindsygehospitalet Viborg

69,00
De Kellerske Anstalter Brejning

262,50
12
Politikammeret Alborg anmelder at have udbetalt alimen-
tationsbidrag for dagliger Christian Christiansen Jensen der er
udvandset Til efterretning
13
Helmer Simonsen bevilgedes 5 Kr ekstra til brændsel
14
Kr Lygten Tolne bevilgedes ligeledes 6 Kr. til brændsels
15
Det vedtoges at yde Kresten Jensen Søndergård en
årlig godtgørelse af 2 Kr årlig, for færdsel ad stien, over
hans ejendom fra Mostjær Kro til den sydlige ende af
den gamle sti. Vedtagelsen er begrændet fra et andragende
fra en der beboere i den sydlige det af skoledistriktet

Mødet hævet
J Kr. Kristensen Kristen Jensen Axel Peter Thomsen
J J Wøring

N P Holm Kristensen Adelhart Petersen
Jens Korsholt
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 12 novbr. 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1

Ø. Brøndenlev Dallend anmelder at have måttet stille kauti
for en hos Gårdejer Jens L Pedersen i Hvilshøj tjænende drengs
indlæggelse på Brøndeisen sygehus, med forespørgsel om bemærke
dreng erkendes forsørgelsesberettiget her, og udgiften vil blive refunden
herfra Drengen er efter det foreliggende søn af Martine And
ersen Nibstrup inge V Brændeslev sogn, som nyder fattigunder
støttelse som refunderes herfra med 3/4, hvorfor kenerte dreng erke
des forsørgelsesberettiget her, og almindelig refution ydes

2
Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i Juli -oktor

måneder 6 drenge og 4 piger der alle erkendtes fødehjemste
berettiget her

3
Skrivelse fra Hjøring amt af 26/10 angående klage fra

den alderdomsunderstøttede Maren Jensen af Mosbjærg hede
over den hende bevilgede brændselshjælp, med anmodning o
at gøre klagerinden bekendt med at rådet sognerådet har
besluttet at tildele hende samme brændselshjælp som
tidligere 20 Kr iøvrigt finder amtet ikke for tiden føje
til at foretage videre i sagen. Til efterretning

4
Andragende fra samme om at hendes alderdon

understøttelse må blive forhøjet til 120 Kr årlig fra 1 sa
1913 at regne, samt 20 kr. til brændsel. Kunde ikke
for tiden bevilges

Forskjelligt
5

Beretning om virksomheden på Frederikshavns kommunal
sygehus forelå Til efterretning

6

Herredskontoret fremsender en udstykning af Gårdejer O
Kristensens Jorde af Vogn Til efterretning

7

Cirkulære fra indenrigsministeriet angående afgivelse af best
i mobiliseringstilfælde og fra Justitsministeriet angående brandpoliti
på landet

8
Skrivelse fra Hjøring amt at 9 dr om at sognerådet må attester

på beretningen om tilsyn med plejebørn, at der forinden tillades
er givet til at have plejebørn er forevist behørig lægeattest
i henhold til §7 i Lskulortloren Til efterretning
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 12 novbr. 1912
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Ø. Brøndenlev Dallend anmelder at have måttet stille kauti
for en hos Gårdejer Jens L Pedersen i Hvilshøj tjænende drengs
indlæggelse på Brøndeisen sygehus, med forespørgsel om bemærke
dreng erkendes forsørgelsesberettiget her, og udgiften vil blive refunden
herfra Drengen er efter det foreliggende søn af Martine And
ersen Nibstrup inge V Brændeslev sogn, som nyder fattigunder
støttelse som refunderes herfra med 3/4, hvorfor kenerte dreng erke
des forsørgelsesberettiget her, og almindelig refution ydes
2
Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i Juli -oktor
måneder 6 drenge og 4 piger der alle erkendtes fødehjemste
berettiget her
3
Skrivelse fra Hjøring amt af 26/10 angående klage fra
den alderdomsunderstøttede Maren Jensen af Mosbjærg hede
over den hende bevilgede brændselshjælp, med anmodning o
at gøre klagerinden bekendt med at rådet sognerådet har
besluttet at tildele hende samme brændselshjælp som
tidligere 20 Kr iøvrigt finder amtet ikke for tiden føje
til at foretage videre i sagen. Til efterretning
4
Andragende fra samme om at hendes alderdon
understøttelse må blive forhøjet til 120 Kr årlig fra 1 sa
1913 at regne, samt 20 kr. til brændsel. Kunde ikke
for tiden bevilges
Forskjelligt
5
Beretning om virksomheden på Frederikshavns kommunal
sygehus forelå Til efterretning
6
Herredskontoret fremsender en udstykning af Gårdejer O
Kristensens Jorde af Vogn Til efterretning
7
Cirkulære fra indenrigsministeriet angående afgivelse af best
i mobiliseringstilfælde og fra Justitsministeriet angående brandpoliti
på landet
8
Skrivelse fra Hjøring amt at 9 dr om at sognerådet må attester
på beretningen om tilsyn med plejebørn, at der forinden tillades
er givet til at have plejebørn er forevist behørig lægeattest
i henhold til §7 i Lskulortloren Til efterretning
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9 Følgende regninger anvistes til udbetaling

Tværsted Uggerby F Kr Vorm 58 kr 91 øre

Inger Marie Kristensen 30 00

Jens P Krestensen 40 36

1Loris. Thor
129 27

Tårs Helene Kristensen 82 43

Hørmested Magdalene Larsen 102 94

Marie Jakobsen 52 50

Ane Pedersdatter 73 50

228 94

Flade - Gjærum Laurine Krestensen 45 00

Hjørring Adolf Thomsens enke 50 25

Martin A Nielsens kone 123 83

174 08

Sindal Georgius Nielsen 81 34

Skæve Birgitte Matilde Knudsen 54 00

St Hans St Olaj Karl Jensen 88 50

Tolne Marie Jensen 54 00

Torslev Henrik Pedersens enke 102 75

Astrup Mikkel Larsen 75 00

Valdemar Gotfredsens kone 60 00

135 00

Frederikshavn Juliane Nygård 151 88

Ellen Maria Andersen 54 00

Martine Nielsdatter 69 95

275 63

Læge Storard Hjørring 16

Andnar Nielsen Dagtrup 40

Buderup Gravlev Heje Jørgen Jensen 97 50

V Brønderslev Anton Andersen 90 41

10 Herredskontoret Frederikshavn begærer afimentationsbirog for den
her forsørgelsesberettigede Serman Kristensen refunderet med
30 kr Anvistes

11 Sindal sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelse
til Geogius Nielsen til 15 Kr skal syndsynligvis være månedlig
samt har endvidere tilstået samme datter Nielsins Kjestine
Nielsen en mdlg. hjælp af 10 Kr begrundet på sygdom med fore-
spøgsel om hun erkendes Forsørgelsesberettiget her Anerkendes
forsørgelsesberettiget her

Næste møde afholdes bestag den 10 december
Mødet hævet

H. Kristensen Petersen J J Wørring Axel Peter Thomsen
Kristen Jensen N P Holm Kristensen Jens Korsholt
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9 Følgende regninger anvistes til udbetaling
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Læge Storard Hjørring
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Andnar Nielsen Dagtrup
40

Buderup Gravlev Heje Jørgen Jensen 97
50

V Brønderslev Anton Andersen 90
41

10
Herredskontoret Frederikshavn begærer afimentationsbirog for den
her forsørgelsesberettigede Serman Kristensen refunderet med
30 kr
Anvistes
11
Sindal sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelse
til Geogius Nielsen til 15 Kr skal syndsynligvis være månedlig
samt har endvidere tilstået samme datter Nielsins Kjestine
Nielsen en mdlg. hjælp af 10 Kr begrundet på sygdom med fore-
spøgsel om hun erkendes Forsørgelsesberettiget her Anerkendes
forsørgelsesberettiget her
Næste møde afholdes bestag den 10 december

Mødet hævet
H. Kristensen Petersen J J Wørring Axel Peter Thomsen
Kristen Jensen N P Holm Kristensen Jens Korsholt
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Janus Jensens sal Mosbjærg onsdag den 4/12 1912

1 Andragende om begravelseshjælp til den alderdomseni-
derstistede Jens Kr Jensen af Måstrup der er afgået ved døden
Bevilgedes 15 Kr

2
Skrivelse fra Københavns Magistrat af 27/11 angående

den blinde kurvemager Alfred Madsen der den 14 ds. har
meldt sig til fattigvæsent i København som erleveres og sub-
sistensløs og er indlagt få St. Johannes Stiftelse, med
forespørgsel om han erkendes forsørgelsesberettiget her

Forsørgelsespligten anerkender og det vedtoges at søge han
hjemsendt bavst muligt

3 På Foranledning af at der skal afholder en vandsyn
forretning den 7 ds.over vandløbet langs Lokhjemvejen vedtoges de
at sognerådet giver møde ved den omtalte forretning

Mødet hævet

J Kr Kristensen Axel Peter Thomsen Adelhart Petersen
Jens Korsholt Kristen Jensen N P. Holm Kristensen

J J Wørring
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Ekstraordinært sognerådsmøde
i Janus Jensens sal Mosbjærg onsdag den 4/12 1912
1
Andragende om begravelseshjælp til den alderdomseni-
derstistede Jens Kr Jensen af Måstrup der er afgået ved døden
Bevilgedes 15 Kr
2
Skrivelse fra Københavns Magistrat af 27/11 angående
den blinde kurvemager Alfred Madsen der den 14 ds. har
meldt sig til fattigvæsent i København som erleveres og sub-
sistensløs og er indlagt få St. Johannes Stiftelse, med
forespørgsel om han erkendes forsørgelsesberettiget her
Forsørgelsespligten anerkender og det vedtoges at søge han
hjemsendt bavst muligt
3
På Foranledning af at der skal afholder en vandsyn
forretning

den 7 ds.
over vandløbet langs Lokhjemvejen vedtoges de

at sognerådet giver møde ved den omtalte forretning
Mødet hævet

J Kr Kristensen Axel Peter Thomsen Adelhart Petersen
Jens Korsholt Kristen Jensen N P. Holm Kristensen
J J Wørring



93

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 decbr. 1912

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Hørmested sogneråd anmelder at have forhøjet den her forsør-

gelsesberettigede Ane Petersdatters alderdomsunderstøttelse
fra 13 til 14 kr. mdlg. fra 1/11i år at regne. Til efterretning

2 Skrivelse fra forstanderen på det kgl. blindeinstitut angå-
ende den ende pkt. 2 i fornige møde omhandlede blinde
kurvemager Alfred Madsen som institutet tilbyder at anbrin
ge foreløbig på prøve hos en blind kurvemager i Ribe
hvis sognerådet derefter vil indga på at betale for hans
fortsatte ophold der med 25 Kr mdlg. foreløbig for et år

Man finder den forlangte betaling for høj men vedtog at
tilbyde at betale 15 Kr mdlg. for et år, modtages dette tilbud
ikke fastholder man hjemsendelsen

3 Herredskontoret Frederikshavn begærer underholdsbidtag
30 Kr. Der forskudsvis er udbetalt for den her forsørgelsesberettigede
Chr Anton Christensen refundent Anvistes

4 Begæring fra Skomager Søren Chr. Pedersen af Jerup
der er ført her den 7 Juli 1888 om forsørgelsesattest i

anledning af ægteskab Den legende attest medens

Vejvæsen
5

I henhold til skrivelse fra Hjøring amt af 19/10 i år
vil der i indeværende år december måned være at foretage et
gennemsyn af fortegnelsen over de offentlige biveje, samt
forslag angående forandringer i fortegnelsen over samme

Den vedtoges at bibeholde den gamle Vejfortegnelse
uforandret, dog opførte man vej no i 1ste Klasse B.

6

Der forelå et tilbud på skjærver fra Frederikshavns
Skjærvefaberik a 43 Kr pr Kbf. på banevogn i Frederikshavn

Det vedtoges at modtages tilbudet og køber 10 a 12 Rlf.



93
Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 10 decbr. 1912
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Hørmested sogneråd anmelder at have forhøjet den her forsør-
gelsesberettigede Ane Petersdatters alderdomsunderstøttelse
fra 13 til 14 kr. mdlg. fra 1/11i år at regne. Til efterretning
2
Skrivelse fra forstanderen på det kgl. blindeinstitut angå-
ende den ende pkt. 2 i fornige møde omhandlede blinde
kurvemager Alfred Madsen som institutet tilbyder at anbrin
ge foreløbig på prøve hos en blind kurvemager i Ribe
hvis sognerådet derefter vil indga på at betale for hans
fortsatte ophold der med 25 Kr mdlg. foreløbig for et år
Man finder den forlangte betaling for høj men vedtog at
tilbyde at betale 15 Kr mdlg. for et år, modtages dette tilbud
ikke fastholder man hjemsendelsen
3
Herredskontoret Frederikshavn begærer underholdsbidtag
30 Kr. Der forskudsvis er udbetalt for den her forsørgelsesberettigede
Chr Anton Christensen refundent Anvistes
4
Begæring fra Skomager Søren Chr. Pedersen af Jerup
der er ført her den 7 Juli 1888 om forsørgelsesattest i
anledning af ægteskab Den legende attest medens
Vejvæsen
5
I henhold til skrivelse fra Hjøring amt af 19/10 i år
vil der i indeværende år december måned være at foretage et
gennemsyn af fortegnelsen over de offentlige biveje, samt
forslag angående forandringer i fortegnelsen over samme
Den vedtoges at bibeholde den gamle Vejfortegnelse
uforandret, dog opførte man vej no i 1ste Klasse B.
6
Der forelå et tilbud på skjærver fra Frederikshavns
Skjærvefaberik a 43 Kr pr Kbf. på banevogn i Frederikshavn
Det vedtoges at modtages tilbudet og køber 10 a 12 Rlf.
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Forskjelligt
6

Skrivelse fra Overværgerådet af 6 ds. med anvisning på
beløb af 372 kr 04 øre som statskassens andel i udgiften
værgerådsbarnet Hans August Kristensens anbringelse

Til glædelig efterretning
7 Skrivelse fra Skatterådet af 4 ds. angående påligning

af statsskat for skatteåret 1913-14 med skemaer til
mandtalslister og selvangivelse, samt meddelelse om
overskatterådenes virksomhed Til efterretning

10
Skrivelse fra Hjøring amt af 4 d. med amtsrådets aff

bation på sognerådets forslag til påligning af de komm
nale byrer i treåret fra 1/4 1913 til 31/3 1916 Til efterretning

11 Ligeledes meddelelse fra Amtet af 4 ds om at der for
næste skatteår er pålignet kommunen i bidrag til amt
repartitionsfonden et bidrag af 431 Kr 80 øre Til etterretning

12 Skrivelse fra samme af 16/11 om at der er anvist dog
nerådet et beløb af 95 Kr til udbetaling fra Hjøring anstast
som den statskassen påhvilende andet af Kommunen
tilskud til hjælpekassens i regnskabsant 1911-12

Til efterretning
13 Ligeledes skrivelse fra Amtet af 20/11 med hørtske

til Indfyldning Udfyldter

14 Andragende fra Morsbjerg sogns sygekasse om
tilskud af Kommunens kasse Bevilgedes 75 Kr

15

Skrivelse fra Bryggeriforeningen" om forskjellige
forhøer angående bestemmelseren i beværterloven af
10 maj 1912 Henlagdes

16 Skrivelse fra foreningen i Kvindehjælpen" i Århus om
bidrag til den af foreningen foranstaltede landsindsamle
den 14 og 5d ds Henlagdes

17 Andragende fra Mosbjærg afholdsforening om tilskud af
kommunens kasse Bevilgedes 10 Kr
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Forskjelligt
6
Skrivelse fra Overværgerådet af 6 ds. med anvisning på
beløb af 372 kr 04 øre som statskassens andel i udgiften
værgerådsbarnet Hans August Kristensens anbringelse
Til glædelig efterretning
7
Skrivelse fra Skatterådet af 4 ds. angående påligning
af statsskat for skatteåret 1913-14 med skemaer til
mandtalslister og selvangivelse, samt meddelelse om
overskatterådenes virksomhed Til efterretning
10
Skrivelse fra Hjøring amt af 4 d. med amtsrådets aff
bation på sognerådets forslag til påligning af de komm
nale byrer i treåret fra 1/4 1913 til 31/3 1916 Til efterretning
11
Ligeledes meddelelse fra Amtet af 4 ds om at der for
næste skatteår er pålignet kommunen i bidrag til amt
repartitionsfonden et bidrag af 431 Kr 80 øre Til etterretning
12
Skrivelse fra samme af 16/11 om at der er anvist dog
nerådet et beløb af 95 Kr til udbetaling fra Hjøring anstast
som den statskassen påhvilende andet af Kommunen
tilskud til hjælpekassens i regnskabsant 1911-12
Til efterretning
13
Ligeledes skrivelse fra Amtet af 20/11 med hørtske
til Indfyldning Udfyldter
14
Andragende fra Morsbjerg sogns sygekasse om
tilskud af Kommunens kasse Bevilgedes 75 Kr
15
Skrivelse fra Bryggeriforeningen" om forskjellige
forhøer angående bestemmelseren i beværterloven af
10 maj 1912 Henlagdes
16
Skrivelse fra foreningen i Kvindehjælpen" i Århus om
bidrag til den af foreningen foranstaltede landsindsamle
den 14 og 5d ds Henlagdes
17
Andragende fra Mosbjærg afholdsforening om tilskud af
kommunens kasse Bevilgedes 10 Kr



95

18
Følgende regning anvides til udbetaling

Torrild sogneråd
Chr Andreassen

63,75

Frydenstrand Sanitorium Lars P Hansager 562,15

Skjøld sogneråd
Ane Kristian Flågård

46,61

19 Det vedtoges at anskaffes 40 ekemplarer af skolelæsebogen
" Den vide verden til skolerne efter nærmere samrad med
skolekommissionen og lærere

20 Overslag over kommunens indtægter og udgifter udarbejder
og vedtoges ved 1ste behandling Det vedtoges at påligns sammen
beløb som ifjør

Næste møde afholdes tirsdag den 7 Jan. 1913

Mødet hævet

J Kr. Christensen Axel Peter Thomsen J J Wørring
Kr. Jensen Adelhart Petersen A P. Holm Kristensen

Jens Korskolt



95

18 Følgende regning anvides til udbetaling
Torrild sogneråd Chr Andreassen 63,75
Frydenstrand Sanitorium Lars P Hansager 562,15
Skjøld sogneråd Ane Kristian Flågård 46,61

19
Det vedtoges at anskaffes 40 ekemplarer af skolelæsebogen
" Den vide verden til skolerne efter nærmere samrad med
skolekommissionen og lærere
20
Overslag over kommunens indtægter og udgifter udarbejder
og vedtoges ved 1ste behandling Det vedtoges at påligns sammen
beløb som ifjør
Næste møde afholdes tirsdag den 7 Jan. 1913

Mødet hævet
J Kr. Christensen Axel Peter Thomsen J J Wørring
Kr. Jensen Adelhart Petersen

A P. Holm Kristensen
Jens Korskolt
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Vognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 7 jan. 1913.

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
4 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn anmo

at have bevilget den her forsørgelsesberettigede Juliane Kristen
Nyegård ophold på alderdomsasylet Til efterretning

2 Astrup Sogneråd anmelder at have tilstået den her
Forsørgelsesberettigede Anna Godfredsen en brændselshjælp
af 10 kr til efterretning

3
Skjold sogneråd anmelder at have tilstået den her

forsørgelsesberettigede Ane Kristine Flågård en brændselshj
af 20 kr. Til efterretning

4
Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alien

tationsbidrag for den ber forsørgelsesberettigede Chr Petersen
af 30 Kr refunderet Anvistes

5

Skrivelse fra forstanderen på blindeinstitutet om
at „Foreningen til at fremme blindes undervirksomhed" ha

tilstået den her forsørgelsesberettigede blinde kurvemager
Alfred Madsen et 2 måneders ophold hos kurvemager
Karl Sørensen i Ribe, hvorefter man vil tilstilfe

Sognerådet nærmeres medetaler Tages til efterretning

6 Skrivelse fra fattigudvalget Alborg om notering her
af et pigebarn født 11/11 1912 i Ålborg af ugifte Alen-
Vilhelmine Hermannn, der opgives at have haft ophold
på gården Grup her i sognet 10 måneders dagen før
barnets fødsel Sagen søges nærmere oplyst

7

Ligeledes fra Flade Gjærum sogneråd om notering her
af et pigebørn født i Flade sogn 19/10 1912 af uglfte Ale
Agnes Kristensen Da barnemoderen opgives at være født he
og ikke 10 måneders dagen for barners fødsel var fyldt 18
begdres dette noteret her Nogen må ligeledes søges
nærmere undersøgt
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Vognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 7 jan. 1913.
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
4
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn anmo
at have bevilget den her forsørgelsesberettigede Juliane Kristen
Nyegård ophold på alderdomsasylet Til efterretning
2
Astrup Sogneråd anmelder at have tilstået den her
Forsørgelsesberettigede Anna Godfredsen en brændselshjælp
af 10 kr til efterretning
3
Skjold sogneråd anmelder at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Ane Kristine Flågård en brændselshj
af 20 kr. Til efterretning
4
Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alien
tationsbidrag for den ber forsørgelsesberettigede Chr Petersen
af 30 Kr refunderet Anvistes
5
Skrivelse fra forstanderen på blindeinstitutet om
at „Foreningen til at fremme blindes undervirksomhed" ha
tilstået den her forsørgelsesberettigede blinde kurvemager
Alfred Madsen et 2 måneders ophold hos kurvemager
Karl Sørensen i Ribe, hvorefter man vil tilstilfe
Sognerådet nærmeres medetaler Tages til efterretning
6
Skrivelse fra fattigudvalget Alborg om notering her
af et pigebarn født 11/11 1912 i Ålborg af ugifte Alen-
Vilhelmine Hermannn, der opgives at have haft ophold
på gården Grup her i sognet 10 måneders dagen før
barnets fødsel Sagen søges nærmere oplyst
7
Ligeledes fra Flade Gjærum sogneråd om notering her
af et pigebørn født i Flade sogn 19/10 1912 af uglfte Ale
Agnes Kristensen Da barnemoderen opgives at være født he
og ikke 10 måneders dagen for barners fødsel var fyldt 18
begdres dette noteret her
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Forskjelligt
8 Cirkulære fra Hjøring amt angående afgiften af forhandling

eller udskænkning af stærke drikke for treåret 1913-15
( Brændevinsafgift. 200 kr. Ølhandel 100 kr årlig )

9 Ligeledes cikulære fra Amtet af 23/2 19/2 hvorved sognerådets
opmærksomhed henledes fra overholdelsen af bestemmelserne i
§ 11 i lov om brandpolitiet fra landet om anbringelse af „tral-
væsker‟ eller rammer om skorstene der gå gennem rum der benyttes
til opbevaring af foder eller andre ildfængende genstande

Til etterretning
10 Mandtalsliste over de skatteydere der antages at kunne komme

til at svare indkomst og formuneskat til staten affattedes

11 Liste over de kommunale valgere gældende for året 1913-14
affattedes og fremlægges til eftersyn fra den 16 til 31 Bs.

12 Overslag over kommunens indtægter og udgifter i næste
regnskabser forelå til 2den behandling og Vedtoges som ved
11ste Bhandliing

13 Skrivelse fra A/1 Vendsyssel Venstreblad i Hjøring om at
kommunens anmoncer nu blive indrykket i bladet

Henlagdes
14 Skrivelse fra hidtilværende brandfoged i Vestre Kreds

Gårdejer Niels Jensen Ø Våen om fritagelse for nævnte
hverv efter at have prengeret i 3 år i ligeledes fra vid-
nerne Gmr. Jens Marius Jensen og Kr Edvard Nielsen

Det vedtoges at indstiffe Gårdejer Kr Overlade Piith
til brandfoged og Gmd. Niels P Nielsen Porsen Martin
Kristensen Kjærhuset til videre

15 En pjece Brandvæsenet i Danmarks landkommuner
bør reorganiseres forelå tilsendt fra Udvalget som forbereder
dannelsen af et "Dansk Brandkorpsforbund" Henlagdes

16 Beretning og regnskab fra i Landkommunernes ulyk
kesforsikring for regnskabsåret 1911-12 forelå Til efterretning

17 Ligeleder forelå et cirkulære fra Fårupgård pleje og
optagelseshjem i Jelling hvor personer der fra grund
af åndelig invaliditet ikke kan klærer sig kan fås
anbragt Til Efterretning
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18 Ligningsrenten for ånt 1912 uddeltes til følgende
Ejer Ejensens Holmen legat 33 kr 44 øre Ane marie Sørensen

Abildgårds Mark 15 Kr Niels Kr Kristensen Kirkehuset 18 kr 44 øre
Severin Roses legat 8 kr 24 Øre Kr Ang. Jørgensen Landhuset
Lars Andersens legat Jens Peter Nielsen Måstrup
Th Kjærsgards legat for fattige skolebørn til Mosbjærg skole

19 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i novler og
december maaeder (2 drenge og 3 piger) forelå som alle
anerkendtes som forsorg fødehjemstedsberettigede her
J. Severin Kristensens legat Line Andersen Måstrup

Næste møde afholdes Tirsdag den 11/2 1913

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Adelelhart Petersen Axel Peter Thomsen
Hr. Jensen J J Wirring Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården mandag den 10 febr. 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Sindal sogneråd anmelder at have tilstaet Georgius Nielsens

datter Nielsine Kristine Nielsen Pengehjælp til en rejse til Randers
til en bandagist efter lægens ordre Til efterretning

2 Frederikshavnes byrads udvalg for fattigvæsent meddeles at haves
tilstået Arbejdsmd Hejle Julius Larsen hjælp til fødevarer brændsel
og medicin og forespørger om han erkendes forsørgelsesberettiget
her i Kommunen Anerkendes forsørgelsesberettiget her

3 Herredskontoret Frederikshavn begærer et forskudevis
udbetalt alimentationsbiddag for den her forsørgelsesberettigede
Rudolf Leverin Nygård refunderet med 60 Kr. Anvistes

4 Skrivelse fra Bødkersvend P M Petersen Ålborg om
sognerådet vil nøjes med et afdrag på 70 Kr af det halv=
årlige underholdsbidrag som han skal betale til sine børn

Tilbudet modtagtes

5 Skrivelse fra Astrup sogneråd angående forhøjelse
af den her forsørgelsesberettigede Mikkel Larsens alderdomme
understøttelse fra 15 til 16 Kr mdlg. fra 1 Jan. at regne

Til efterretning
6 Bindsted Sogneråd medeler at have tilstaet Inden

Peter Jensen Bindslev hede en alderdomsunderstøttelse af
15 Kr. mdlg. fra 1 jan. i.år at regne og forespørger om
han erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen

Erkendes forsørgelsesberettiget her
7 Tårs sogneråd anmelder at have bevilget 25 Kr til

den til forsørgelsesberettigede Helen Kristensens begravelse
Til efterretning

8a Buderup - Gravler Sogneråd anmede at have
bevilget 29 Kr til den her forsørgelsesberettigede Hejde
Jørgen Jensens begravelse Til efterretning

8b
Andragende fra Kristen Mikkelsen Eskjær hede om

forhøjelse af sin alderdomunderstøttelse Bevilgedes 15 kr
mdlg. fra 1/1 F år at rigne
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Forskjelligt
9 Skrivelse fra Hjøring amt af 8 ds f.m. om at der er anvist

sognerådet et beløb af 8 kr 40 øre som den statskassen og amtsfor
påhvilende andet af kommunens udgifter til indsamling af olden
borrer i ant 1912 Til efterretning

10 Ligeledes skrivelse fra Amtet af 15 ds. f.m. om at det
påhvides Mosbjærg kommune at godtgøre statskassen et beløb
af 42 Kr som udgifter til vurdering til ejendomsskyld i
afvigte finanser Til efterretning

11 Ligeledes skrivelse fra Amtet af 11 ds f.m. angående
lov af 10 maj 1912 om adgang for søfolk hjemmebøre
på Færøeren til at deltage i folketingsvalg, den pågæl
dende lov er vedtagt, samt en oversigt fra indenrigs
ministeriet over de bestemmelser hvorefter en af det Effet
lige ydet hjælp ikke medfører fattighjælps virkning

Til efterretning
12 Cirkulære fra indenrigsministeriet om forskjellige

afgørelser vedrørende den kommunale valgret
Til efterretning

13 Meddelse fra bestyrelsen for "Caregies belønningsfor
for heltemod angaende de regler hvorefter Belønninger

for udvist heltemod udens af fandet Til efterretning

14 Meddelelse fra Amtet om at Mosbjærg kommune
i tilfælde af at mobiliseringsordre udstedes i året 1913
skal fremstille 6 og afgive 4 heste Proprietær Holm Eskjær
fremstiller 4 og Gårdejer A Jensen Våen 2 heste

15 Alborg Stiftamt fremsender liste over de højetbeskat
tede vælgere til landstingsvalg i 7de landstingskreds, som for
lægges ser eftersyn samtidig med folketingsvalglisten

16 " De samvirkende sognerådsforeninger i Danmark" termin
referat fra repræsentantmødet i Århus den 14 og 15 novber 1912

17 Liste over vælgeres til folketinget affattedes og vil vær
at fremlægge til eftersyn fra 1ste til 8de marts P. ar.

18 Listen over de kommunale vælgere berigtigedes, efter
at have været fremlagt til eftersyn i lovbefalet Tid
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19 Som vedelag for medhjælp til formanden i indeværende
regnskabsår bevilgedes ved 1ste behandling 30 øre pr individ
og som godtgørelse for rejseudgifter 25 kr.

20 Det vedtoges at afholde valg af medlemmer til sognerådet
for næste 4 år fra 1/4 i.år. at regne fredag

den 7 marts i år
i Janus Jensens sal i Mosbjærg

til valgbestyrelse valgtes foruden formanden lærer
Wirring og Kristen Jensen

21 Næste møde afholdes Torsdag den 20 ds i fattiggården
kl 9 form. hvor der foretoges ligning til kommuneskat samt

efterligning til statsskat

22 Næste ordinære møde afholdes Tirsdag den 11 marts

Mødet hævet

J Hr. Kristensen Axel Peter Thomsen J J Wirring
N P Holm Kristensen Kristen Jensen Jens Korsholt

Adelhart Petersen

Sognerådsmøde

i fattiggården Torsdag den 20 Febr. 1913

Der foretoges ligning af kommuneskat for året 1913-14
der pålignedes hartkornet et beløb af 42 Kr 24 øre pr H
ialt 1231 Kr 56 øre som udgør de 3/5 af skat på hartkore
og ejendomsskyld idet ejendomsskylden påligens de 2/5

Formue og lejlighed påligendes den 1/3 af ligningsbeløbet
som er beregnet til 18,237,61 øre

Mødet hævet

J Kr Kristensen Axel Peter Thomsen Kristen Jensen

J J Wirring N P Holm Kristensen Jens Korsholt
Adelhart Petersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 marts 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Hørmested Sogneråd anmelder at have tilstået den her forsørger

sesberettigede Ane Petersdatter en ekstrahjælp af 2 Kl. kul
Til efterretning

2 Lendum sogneråd anmelder i skrivelse af 10/2 at have
tilstået den her forsørgelsesberettigede Peter Edvard Sigfred Andersen
en fattigunderstøttelse af 10 Kr samt i skrivelse af 24/2 atte
at have ydet en lignende understøttelse Til efterretning

3
Torslev sogneråd anmelder at have tilstadt den her

 forsørgelsesberettigede Henrik Pedersens enke 5 Kr til ildebræne
 Til efterretning

4 Hørby Sognerad anmelder at have tilstårt Hmd Jens KrKristensens enke en alderdomsunderstøttelse af 10 Kr mdlg.
fra 1/2 i år at regne og forespørger om bemeldte enke erklæ
des forsørgelsesberettiget her i kommunen

Er efter hvad der er oplyst forsørgelsesberettiget i Hørmested
hvorfor søgen tilstilles Hørmested sogneråd

5
Skrivelse fra Forstander Pesner på det kjl. blindinstitut

angående den her forsørgelsesberettigee blinde kurvemager Alfred
Madsen som er anbragt hos kurvemager Axel Andersen i

Ribe om sognerådet er villig til at betale 15 Kr mdeg for
hans fortsattes ophold ansteds som tidligere tilbudt

Det vedtoges at henholde sig til det enede fekt. 2 i møde
den 10/12 1912 vedtogen desangående

6 Skrivelse fra Sindal sogneråd angående den her forsørgelses-
berettigede Georgius Nielsens datter Nielsen Kristine Nielsen som
har begæret yderligere understøttelse, og som man derfor henst
ler til herværende sogneråd om at modtage hende hjemsendt til
forsørgelse her Man finder ikke at der er tilstrækkelig grund
til hjemsendelse foreløbig

7
Skrivelse fra Københavns politi af 8 ds. angående den her

forsørgelsesberettigede Ane Christiansen som for tiden afsoner
straf for løsgængeri i København og som efter endt straffete
vil blive hjemsendt Til efterretning
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8 By og herredskontoret i Hjøring begærer alimentationsbidrag der
forskudsvis er udbetalt for Arbejdsmed Kr Kr. Larsen Eskjær Hede

refunderet her af kommunen Anvistes

9 Indberetning fra sogenpræsten om fødsler i Januar og februar
måneder 1 dreng og 4 piger der alle noteres som fødehjemsteds
berettigede her

Forskjellige
10 Hjøring amt anviser i skrivelse af 20/2 udbetaling af

statens Tilskud til kommunens udgifter til alderdomsunder-
støttelse i regnskabsant 1911-12 til udbetaling på Hjøring amt-
stue med 700 kr 77 øre Til efterretning

11 Tilladelse fra Hjøring amt til af kommunens kasse
i indeværende regnskabsår at yde et tilskud af 400 Kr

til Mosbjærg sogns hjælpekasse og 75 kr til Mosbjærg sogns
sygekasse Forelå Til efterretning

12
Forskjellige Cirkulærer angående foranstaltninger mod

tuberkulose beværtning og gæstgivere samt vagabonderende
 personer forelå Til efterretning

13 Skrivelse fra Høring amt af 20/2 angående indsendelse
af statitiske oplysninger til statistisk bureau om det i dennes
måned stedfundne Sognerådsvalg Udfyldes af formanden

14 Lærer engageringsbureanet i Dronninglund anbefaler
sig ved ansættelse af vikarer Til efterretning

15 Folketingsvalglisten forelå efter at have været fremlagt til
eftersyn i lovbefalet tid til berigtigelse

16 Til medhjælp til formanden bevilgedes ved 2den behand-
ling Bevilgedes 30 øre fr endevid som ved 1ste behandling

17 Til at revidere kommunens regnskab for endeværende
år valgtes Gardejer Otto Kristensen Vogn og Gårdejer
Kr Petlev Larsen Overgåard

18 Andragende fra Ane Marie Larsen om forhøjelse
af sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 100 Kr årlig fra
1/4 1913 at regne Mødet hævet

J Kr Kristensen J J Wirring Adelhart Petersen Kr Jensen
Axel Peter Tomser N P Holm Kristensen Jens Korsholt
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By og herredskontoret i Hjøring begærer alimentationsbidrag der
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J Kr Kristensen J J Wirring Adelhart Petersen Kr Jensen
Axel Peter Tomser N P Holm Kristensen Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 11/3 1913

1 De ved valget den 7 ds. valgte medlemmer til sognerådet
var indvantedes til et konstituerende møde af det med
det største stemmetal valgte medlem J Kr Kristensen
Grårup

Hmd. Jens Kr Kristensen Gramp valgtes til formand
fra 1/4 1913 og Gårdejer Jens Korsholt Måstrup til
næstformand

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt Gamel Kols
Christian Andersen Martin Thomsen

Otto Christensen Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 april 1913

Forskjellige valg

1 Til at føre tilsyn med fattiggården valgtes Gårdejer
Jens Korsholt og Gårdejer Kr Andersen Søndergård Vogn

som aflægger regnskab ved regnskabsårets slutning over gårdens drift

2 Til at føre tilsyn med skolerne valgtes følgende 
MosbjærgskolePeter Sørensen Bjørnebæks Mølle
Måstrup Jens Korsholt Måstrup

Vogn Kr Andersen Søndergård
Blæsbjærg Martin Thomsen Eskjær hede

som tillige afkræves skolemulkter i vedkommende distrik

ter som indbetales til Daniel Holm Vogn som fører lister
og aflægger regnskab over samme

3 Til at føre tilsyn med kommunens veje valgtes for
Mosbjærgdistrikt Peter Sørensens Bjørnsbæks mølle
Grårup Jens Korsholt Måstrup
Måstrup Otto Kristensen

Vogn Kr Andersen Søndergård
Blæsbjærg Martin Thomsen Eskjær hede

4 Tilsigtelsesprotokollen føres af Daniel Holm
og tilsigelserne til pligtarbejde foretages af ham

5 Tilsynet med de private veje overtages otto Kristen-

sen Måstrup som søger for disses istrandsættelse og omkost-

ningernes fordeling på brugerne, uden udgift for kommu-
nens kasse

6 Til medlem af værgerådet istedetfor Kristen Jensen
Søndergård der er udtrådt af sognerådet valgtes Jens Kr

Kristensen Grårup og som supleant Peter Sørensen Bjørnbæks m

til medlem af skolekommissionen fra 30/4
i, år valgtes de afgående medlem J Kr Kristensen Grårup

N P Holm Kristensen Eskær hede Sognefogde P Olsen Råbhøj
og Telgværkejer Martin Nielsen Eskjær Teglværk

8 Til at føre tilsyn med plejebørn istedetfor Fru Nielsen

Pedersen Mosbjerg mejeri, der har begæret sig fritaget
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valgtes Fru Main Jensen Købmandsgården Mosbjærg

9
Til Valgbestyrelse valgtes foruden formanden Jens

Korsholt og Kr Andersen Søndergård
af hvilke førstnævnte fungerer som medlem af valgbe-
styrelsen og de 2 sidstnævnte som tilforordnede ved valg
til rigsdagens folketing

10 I henhold til skrivelse fra Hjøring amt af 28/3
om valg af en vurderingsmænd og en stedfortræder ved var
dering til ejendomsskyld for de næste 6 år valgtes til
vurderingsmænd Gårdejer A Jensen Var og til sted

fortræder Sognefoged. P. Olsen Råbhy

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
11 Lendum sogneråd anmelder atter at have tilstoet der

her forsørgelsesberettigede Sigfred Andersen en understøttelse
af 10 kr. Til efterretning

12 Børglum herredskontor begærer et beløb af 240 Kr. der
forskudsvis er udbetalt for den her forsørgelsesberettigede
Bødker P m Petersen refunderet Beløbet er udbetalt
hans fraskilte hustu til børnenes underhold for sidste
halvår til 14/2 1913 Anvistes

13

Ligeledes fra herredskontoret Frederikshave for den her
forsørgelsesberettigede Chr Anton Christensen 30 kr Anvistes

14 Tolne Sogneråd anmelder at have tilstået Arbejdsm
Jens Lassen Jensen af Tolne stationsby en fattigsnderstøttet

af 10 Kr til fødeværer og forespørger om han erkendes frisør
gelsesberettiget her i kommunen og loveessig refution kan

forventes Afhøring er vedlagt Anerkendes forsørgelsesberet
liget her.

15 Sindal Sogneråd begærer i skrivelse af 15/3 at et af
ugifte Dagmar Jensine Kristensen den 15 /2 i år født drenge.
børn, må blive noteret i kirkebogen her, Noteret som
fødehjemstedsberettiget her

16 Formanden medelte at den under fekt. 7 i forrige møde
omhandlede Ane Christiansen var medtaget hjemsendt og
foreløbig anbragt fra fattiggården, samt at have fremskaffet
oplysninger fra Københavns politi om hendes forhold, som viser
at hun i længere tid hør ført et løsagtigt liv
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17 Skrivelse fra forstander Plesen på det kjl. blindeistitut om
at den her forsørgelsesberettigede blinde Alfred Madsen nu er anbragt
i Vejle med forespørgsel om den tidligere bevilgede understøtten
af 15 kr mdlg. fremdenes må blive ydet af herværende kommune

Hertil havde man intet at indvinde
Skolevæsen

18 Andragende fra Lære Wirring Vogn om et bidrag af kom-
munens kasse til lys og varme ved afholdt attenskole i afvigte
vinter Bevilgedes 10 Kr til lys og varme og 10 som honordr

19 Ved levering af brændsel til skolerne i indeværende nye-
skoleår vedtoges det at tilbyde lærerne denne for en sum
af 135 Kr til hver skole

20 Til det årlige reparationsarbejde ved skolerne forelå der
intet 

tilbud

hvorfor det vedtoges at forsøge faa at fremskaffe et sådant
inden næste 

møde
, eventuelt at bortakkordere enkeltvis hos skole

for sig

Forskjellige
21 Fra Læge Mår Lindal var modtaget en befordringsvedtægt

for „Hjøring amts lægekredsforening" Til efterretning

22 Fra redaktionen af i Vendsyssel Venstreblad" forelå an-
modning om at kommunens annoncer fremtidig må blive
indrykket i bladet Henlægges

23 Fra landsforeningen „  Arbejdet adler " forelå årsberetning
og anmodning om støtte Henlægges

24 Ligeledes årsberetning fra Pensens medecinnske lysinstitut
Henlægges

25 En udstykning af Hma Kr P Søriges ejendom i
Blæsbjærg forelå Til efterretning

26 Andragende fra Emil Kristensen af Vestergård i Mosbjærg
om Tilladelse til at plante træer langs vejen der føres forbi
hans gard Tillades dog at plantningen foretoges efter vedkommende
Sognerådsmedlem nærmere anvisning

27 Alborg politikammer medeler at have udbetalt alimen-
tationsbidrag for Arbejdsmd. Chr Christiansen Jensen, der formodes
at være forsørgelsesberettiget her, men opholde sig i udlandet
Til efterretning. Vejsyn
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28

Det ordinære halvårlige vejsyn foretages tirsdag den 6 ma

af Jens Korsholt Kr Andersen
Peter Sørensen og

Martin Thomsen

29
Følgende regninger anvises til udbetaling

De Kellerske anstalter for april kvartal
262,50 øre

Sindsyggehospitalet Viborg
68,25

Jørgen Jepsen Sindal
125,29

Overlæge Evelsen Hjørring
2,00

Løve Apoteket
1,30

Sindal Apotek
83,82

Læge E Mår Sindal
159,50

Læge         Frederikshavn
18,00

Københavns Politi ( Ane Christiansens hjemsendelse ) 10,54

30 Andragende fra bestyrelsens for hjælpekassen om
tilskud af kommunens kasse for ant 1913-14
Bevilgedes 400 Kr.

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 maj

Mødet hævet

J Kr Kristensen Niels Peter Sørensen
Daniel Holm Martin Thomsen

Otto Christensen Christian Andersen Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 maj 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Tolne sogneråd anmelder at have tilstået Arbejdsmd Jens

Larsen Jensen 10 til fødevarer Til efterretning

2 Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimen-
tationsbiddag for den her forsørgelsesberettigede Kr Petersen
refunderet med 20 Kr. Anvistes

3 Odense Herredskontor begærer ligeledes udlagt alimeen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr Anton
Christensen refunderet med 60 Kr. Anvistes

4 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i marts
og april 3 af mand og 4 kvindekøn hvoraf de 5 noteres
som fødehjemstedsberettigetder og 2 formenes at skulle noteres
henholdsvis i Sindal og Hørmested

Vejvæsen
5 Oversigtskema over kommunens veje forelå fra

amtet med anmodning om afgivelse af de arbejde
der agtes foretagne ved disse i endeværende år

Udfyldtes
Skolevæsen

6 Angående det under fekt. 19 i forrige møde vedtages
tilbud til læreren om levering af brændsel til skolerne
oplystes det at lærer Jensen Mosbjærg Præstholm Måstrup
og Andersen Blærsbjærg havde modtaget tilbudet, ligeledes lærer
Wirring Vogen

7 Det årlige reparationsarbejde ved skolerne overdroges
til Godtfred Jensen Måstrup for 100 kr.

Forskjelligt
8 Meddelelse fra Amtet om at der ved fordeling af

2den rate af statstilskuddet for indeværende år er tilfældet
herværende kommune et beløb af 616 Kr 84 øre.

Til efterretning
9 Hjøring amts Sognerådsforening anmoder om, at spørgsmål

der ønske behandlede på foreningens generalforsaming
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i Juni ønskes indsendt inden den 20 ds.

som delegerede til generalforsamlingen valgtes formanden

og Jens Korsholt

10 Ligning af erhvervsskat her til kommunen for inde-

værende år af udensognsboende der driver erhverv her i

kommunen foretoges

11 Skrivelse fra Borgmester Soliør Frederikshavn om indbe=

retning af hvem der er valgt til medlem af valgbestyrelsen

til Folketingsvalget den 20 ds samt af tilforordende

12 Forskjellige Cirkulære fra amtet om hedelån

opmåling af generalstaleen og tuberkulæses sygebehandling

samt meddelelser fra landsoverskatterådet forelå til efterretning

13 Beretning og regnskab for kreditforeningen af landkom-

muner i Danmark forelå Henlagdes

14 Ligeledes beretning fra „Orenslev børnehjem" med anmodning

om tilskud Henlagdes

15 Da Fru Mine Jensen Købmandsgården Mosbjærg har

nægtet at modtage Avervet som tilsynsførende med pleje=

børn valgtes istedet Peter Sørensens hustru Bjørrebæks M.

Følgende regninger anvistes til udbetaling16

Tolne Morten Jensen 54 kr 00 øre

Jens Larsen Jensen 7  50 

Torslev Henrik Pedesens enke 57 75 

Bindslev Kr Sørensens Plejebarn 20 00 

Anders P Jensen 33  35 

Råbjærg Karen Marie Olesen 60 00 

Sindal Georgius Nielsen 108  41

Nielsene Kirstine Nielsen 69 00

Astrup Mikkel Larsen 97  65 

Valdemar Gotfedsens hustu 75 00

Lendum Sigfred Andersen 22 50

Læge IngerslevFrederikshaver 11 00

Hourgård Hjøring 4  00

Martin A Christensen Hjørring
4 50

Frederikshavn Ellen Marie Andersen 54 00

Martine Margrete Nielstatter 81 00

Julian Nygård 225 00

Hejle Julius Larsen 24 90
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Læge Ingerslev Frederikshaver 11 00

Hourgård Hjøring 4  00

Martin A Christensen Hjørring
4 50

Frederikshavn Ellen Marie Andersen 54 00

Martine Margrete Nielstatter 81 00
Julian Nygård 225 00
Hejle Julius Larsen 24 90



Bruderup Gravlev Hejle Jørg Jensen
76 kr 39 øre

Skeve Birgitte Matilde Knudsen
54 00

Hjørring
Martin A Nielsen 

122,78

Adolf Thomsens enke
58,50

Ø Brønderslev Martine Audreasens søn 50,63

St. Hans St. Olaj Karl Jensen
91,65

Brønderslev Anton Andreasen
90,00

Skagen Maren Christiane Iversdatter
175,13

Hjørring amts sygehus Kr Valter
39,00

17 Andragende fra Lærer Jensen Mosbjærg om forskjellige
istandsættelse og reparationer ved skolebygningen Overdroges
til Peter Sørensen at undersøge forholdene og foranstalte
det fornøden

Mødet hævet
Næste møde afholdes Tirsdag den 10 Juni

J K. Kristensen Daniel Holm
N P Sørensen Martin Thomsen

Christian Andersen Otto Christensen Jens Rorcholt Jens Korsholt



Bruderup Gravlev Hejle Jørg Jensen 76 kr 39 øre
Skeve Birgitte Matilde Knudsen 54 00
Hjørring Martin A Nielsen 122,78

Adolf Thomsens enke 58,50
Ø Brønderslev Martine Audreasens søn 50,63
St. Hans St. Olaj Karl Jensen 91,65
Brønderslev Anton Andreasen 90,00
Skagen Maren Christiane Iversdatter 175,13
Hjørring amts sygehus Kr Valter 39,00

17
Andragende fra Lærer Jensen Mosbjærg om forskjellige
istandsættelse og reparationer ved skolebygningen Overdroges
til Peter Sørensen at undersøge forholdene og foranstalte
det fornøden

Mødet hævet
Næste møde afholdes Tirsdag den 10 Juni
J K. Kristensen

Daniel Holm
N P Sørensen

Martin Thomsen
Christian Andersen

Otto Christensen Jens Rorcholt
Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 10 juni 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Tværsted Uggerby sogneråd meddeler at have tilstået

Jens Peter Olesen ( forben af Eskjær hede ) en månelig

alderdomsunderstøttelse af 10 kr og forespørger om han erken

des forsørgelsesberettiget her i kommunen

erkendes forsørgelsesberettiget her

Forskjelligt

2 Bindslev sogneråd anmelder at have ansat til erhversskat

Pastor P. M. Kirkegårdindkomst800 kr skat 28 kr 80

Gmd Niels Vestergård 100 3.60

Gårdejer Peter Sørensen 80 2.88

ligeledes Råbjærg sogneråd

Gmd Kr Sørig Blæsbjærg
150 5.10

Ligedes Sindal sogneråd

Gårdejer Anton Jensen Våen 1200 19.20
og Flade Gjærum sogneråd

Ligeledes Anton Jensen Våen500 9,70

Formanden meddelte at have indgivet klage til Sinda

og Flade Gjærum sogneråd over ansættelsen af Gårdejer Anton

Jensen Våen hvilket sanktioneredes

3 Hjørring amts sognerådsforening meddeler at foreningens

årlige generalforsamling afholdes Lørdag den 28 d i Hjørrin

samt tilhørende dagsorden for samme til efterretning

4 Soldaterhjemmet i Fredericia fremsender beretning og
anmoder om bidrag Henlagdes

5 Ligeledes fra foreningen til hjælp for ulykkeligt

stillede mødre Henlagdes

6 Hjørring amt anmoder om indberetning om kom-

munens indtægt og udgifter samt status i afvigte

regnskabsår samt indberetning om alderdomsforsøgelsen

fattigvæsen hjælpekassen virksomhed m.m på de

dertil bestemt skema som tilstilles Til efterretning
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 10 juni 1913
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Tværsted Uggerby sogneråd meddeler at have tilstået
Jens Peter Olesen ( forben af Eskjær hede ) en månelig
alderdomsunderstøttelse af 10 kr og forespørger om han erken
des forsørgelsesberettiget her i kommunen

erkendes forsørgelsesberettiget her
Forskjelligt
2

Bindslev sogneråd anmelder at have ansat til erhversskat
Pastor P. M. Kirkegård indkomst 800 kr skat 28 kr 80
Gmd Niels Vestergård 100 3.60
Gårdejer Peter Sørensen 80 2.88
ligeledes Råbjærg sogneråd
Gmd Kr Sørig Blæsbjærg

150 5.10
Ligedes Sindal sogneråd
Gårdejer Anton Jensen Våen 1200 19.20
og Flade Gjærum sogneråd
Ligeledes Anton Jensen Våen 500 9,70Formanden meddelte at have indgivet klage til Sinda

og Flade Gjærum sogneråd over ansættelsen af Gårdejer Anton
Jensen Våen hvilket sanktioneredes
3
Hjørring amts sognerådsforening meddeler at foreningens
årlige generalforsamling afholdes Lørdag den 28 d i Hjørrin
samt tilhørende dagsorden for samme til efterretning
4
Soldaterhjemmet i Fredericia fremsender beretning og
anmoder om bidrag Henlagdes
5
Ligeledes fra foreningen til hjælp for ulykkeligt
stillede mødre Henlagdes
6
Hjørring amt anmoder om indberetning om kom-
munens indtægt og udgifter samt status i afvigte
regnskabsår samt indberetning om alderdomsforsøgelsen
fattigvæsen hjælpekassen virksomhed m.m på de
dertil bestemt skema som tilstilles Til efterretning
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7 Skrivelse fra valgbestyrelsens formand for sidste folketingsvalg
her i Kredsen om at omkostningerne ved valget udgør 893 kr.
18 øre hvoraf Mosbjærg kommunen skal udgede 36 Kr 60 øre som
anvistes

8 Brandfogden i Morsbjærg sogns nodlige distrikt Gårdejer
Kr Kristiansen Klitten medeler at hans funktionste
som brandfoged er udløben den 18 Ds. og beder sig fritaget
for nævnte erhverv Til brandfoged valgtes Teglværksejer
Martin Nielsen Eskjær teglværkt og til vidner Møle J P.
Jensen Porsens Mølle og Hmd. Poul Petersen Måstrup

9 Andragende fra alderdomsunderstøttet Thomin Poulsen
Måstrup om brændselshjælp Bevilgedes 15 kr.

10 Ligeledes fra Morten Jensen Mosbjærg hede
Bevilgedes 20 kr

Næste møde afholdes tirsdag den 7 Juli

Mødet hævet

Kr Kristensen Otto Christensen
Martin Thomsen Jens Korsholt
Christian Andersen Daniel  Holm
Niels Peter Sørensen
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7
Skrivelse fra valgbestyrelsens formand for sidste folketingsvalg
her i Kredsen om at omkostningerne ved valget udgør 893 kr.
18 øre hvoraf Mosbjærg kommunen skal udgede 36 Kr 60 øre som
anvistes
8
Brandfogden i Morsbjærg sogns nodlige distrikt Gårdejer
Kr Kristiansen Klitten medeler at hans funktionste
som brandfoged er udløben den 18 Ds. og beder sig fritaget
for nævnte erhverv Til brandfoged valgtes Teglværksejer
Martin Nielsen Eskjær teglværkt og til vidner Møle J P.
Jensen Porsens Mølle og Hmd. Poul Petersen Måstrup
9
Andragende fra alderdomsunderstøttet Thomin Poulsen
Måstrup om brændselshjælp Bevilgedes 15 kr.
10
Ligeledes fra Morten Jensen Mosbjærg hede
Bevilgedes 20 kr
Næste møde afholdes tirsdag den 7 Juli

Mødet hævet
Kr Kristensen

Otto Christensen
Martin Thomsen

Jens Korsholt
Christian Andersen

Daniel  Holm
Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 Juli 1913
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Herredskontoret begærer forskudsvis udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Kr Petersen refunderet med
30 kr Anvistes

2 Ligeledes fra Odense herreds-kontor for den her forsørgelses-
berettigede Chr Anton Christensen med 40 kr Anvistes

Afsoning begæres
3 Skrivelse fra Overværgerådet med anvisning på refution

fra statskassen af udgifterne ved værgeraadsbarnet Hans
August Kristensen i forrige regnskabsår med 100 Kr.

Til efterretning
4 Andragende fra Enke Ane Marie Sørensen af

8 Abeldgårds Mark om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 10 Kr mdlg. fra 1/7 i år at regne

5 Ligeledes fra alderdomsunderstøttet Morten Jensen
af Mosbjerg hede om forhøjelse af sin understøttelse til
120 kr. årlig Bevilgedes fra 1/10 at regne

6 Skrivelse fra Hjøring amt af 28/6 angaende fastsa
telse af normalbidraget til ægtebørn og børne udenfor
ægteskab som fastsættes som tidligere til 66 kr årlig til
det fyldtes 2nde år og derefter til 60 Kr. årlig. Til efterretning

Forskjellige
7 Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 2/6 angaende tilsyn

med maskiner i henhold til lov af 29/4 i år, hvorefter de
vil være at foretage nyt Valg af maskinsynsmand fra 1 Jul
i. år at regne Til synsmænd valgtes Gårdejer Marius
Nielsen Ellen og til supleant Gårdejer Peter Sørensen Bjørnbæks-

8 Skrivelse fra skatterådet af 20/6 ifølge hvilken
Propt. Chr O Holms søn Forvalter Age Holms indkomst og
formune er ansat sammen med faderens, som derefter Udgør
13,480 Kr i indkomst og 271,500 Kr som formue
Til efterretning

9 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i maj og Juni
2 drenge og 3 Piger, der alle noteredes som fødehjemstedsberettiget
her
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 Juli 1913
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Herredskontoret begærer forskudsvis udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Kr Petersen refunderet med
30 kr Anvistes
2
Ligeledes fra Odense herreds-kontor for den her forsørgelses-
berettigede Chr Anton Christensen med 40 kr Anvistes
Afsoning begæres
3
Skrivelse fra Overværgerådet med anvisning på refution
fra statskassen af udgifterne ved værgeraadsbarnet Hans
August Kristensen i forrige regnskabsår med 100 Kr.
Til efterretning
4
Andragende fra Enke Ane Marie Sørensen af
8 Abeldgårds Mark om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 10 Kr mdlg. fra 1/7 i år at regne
5
Ligeledes fra alderdomsunderstøttet Morten Jensen
af Mosbjerg hede om forhøjelse af sin understøttelse til
120 kr. årlig Bevilgedes fra 1/10 at regne
6
Skrivelse fra Hjøring amt af 28/6 angaende fastsa
telse af normalbidraget til ægtebørn og børne udenfor
ægteskab som fastsættes som tidligere til 66 kr årlig til
det fyldtes 2nde år og derefter til 60 Kr. årlig. Til efterretning
Forskjellige
7
Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 2/6 angaende tilsyn
med maskiner i henhold til lov af 29/4 i år, hvorefter de
vil være at foretage nyt Valg af maskinsynsmand fra 1 Jul
i. år at regne Til synsmænd valgtes Gårdejer Marius
Nielsen Ellen og til supleant Gårdejer Peter Sørensen Bjørnbæks-
8
Skrivelse fra skatterådet af 20/6 ifølge hvilken
Propt. Chr O Holms søn Forvalter Age Holms indkomst og
formune er ansat sammen med faderens, som derefter Udgør
13,480 Kr i indkomst og 271,500 Kr som formue
Til efterretning
9
Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i maj og Juni
2 drenge og 3 Piger, der alle noteredes som fødehjemstedsberettiget
her
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10 Skrivelse fra Sindal sogneråd af 28. angående den af

herværende sogneråd fremsendte klage over den Gårdejer K Jensen
Våen pålignede erhvervsskat til Sindal som man ikke har
fundet anledning til at nedsætte

Ligeledes fra Flade-Gjærum sogneråd af 17/6 angående
samme skatteyder af ejendom i Flade, som der heller ikke
er fundet anledning til at nedsætte. Det vedtoges at lade
sagen passere i år: men såfremt denne ansættelse fastholdes til næste

år at klage til overskatterådet over ansættelsen
11 Skrivelse fra Komiteen for opførelse af en kirke i den

østlige del af sognet, om sognerådet er villigt til at udrede
udgiften til Kirkesang og klokkeingenng ved den ny kirke
af den sum som årligt pålignes sognet til folkekirken
hørende beboere

Det vedtoges enstemmigt foreløbig at tilbagesende
sagen, idet man måtte betragte denne som ufuldstelndig
oplyst, især hvad angør den påtænkte kirkes beliggenhed, der
jo vil kunne få Større betydning for de udgifter som
kommunen vil få særlig med hensyn til ordningen
af Vejforholdene, og man savner tillige fuldstændig
oplysning om hvorledes sognets øvrige beboere stille
sig med hensyn til den påtænkte ordning af guds-
tjenester i de 2 kirker her i sognet, hvorfor man
må anse det for betænkeligt fra sagens nuværendes
standpunkt, at give det forlangte tilsager om udredrer
af Kirkesanger og ringerløn

12 Selskabet  De hjemløses venner  sender beretning
og anmodning om støttes Henlagdes

13 Det vedtoges at såfremt der kan fås skjærver til
højest 45 kr pr favn da at købe 4 a 5 kbfv som indlægges
fra vejen fra Eskjær og nord. pa gennem Måstrup

Næste møde afholder Tirsdag den 12 august
Mødet hævet

Kr Kristensen Jens Korholt
Daniel Holm Martin Thomsen

Christian Andersen Otto Christensen
Niels Peter Sørensen
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10
Skrivelse fra Sindal sogneråd af 28. angående den af
herværende sogneråd fremsendte klage over den Gårdejer K Jensen
Våen pålignede erhvervsskat til Sindal som man ikke har
fundet anledning til at nedsætte
Ligeledes fra Flade-Gjærum sogneråd af 17/6 angående
samme skatteyder af ejendom i Flade, som der heller ikke
er fundet anledning til at nedsætte. Det vedtoges at lade
sagen passere i år: men såfremt denne ansættelse fastholdes til næste
år at klage til overskatterådet over ansættelsen
11
Skrivelse fra Komiteen for opførelse af en kirke i den
østlige del af sognet, om sognerådet er villigt til at udrede
udgiften til Kirkesang og klokkeingenng ved den ny kirke
af den sum som årligt pålignes sognet til folkekirken
hørende beboere
Det vedtoges enstemmigt foreløbig at tilbagesende
sagen, idet man måtte betragte denne som ufuldstelndig
oplyst, især hvad angør den påtænkte kirkes beliggenhed, der
jo vil kunne få Større betydning for de udgifter som
kommunen vil få særlig med hensyn til ordningen
af Vejforholdene, og man savner tillige fuldstændig
oplysning om hvorledes sognets øvrige beboere stille
sig med hensyn til den påtænkte ordning af guds-
tjenester i de 2 kirker her i sognet, hvorfor man
må anse det for betænkeligt fra sagens nuværendes
standpunkt, at give det forlangte tilsager om udredrer
af Kirkesanger og ringerløn
12
Selskabet  De hjemløses venner  sender beretning
og anmodning om støttes Henlagdes
13
Det vedtoges at såfremt der kan fås skjærver til
højest 45 kr pr favn da at købe 4 a 5 kbfv som indlægges
fra vejen fra Eskjær og nord. pa gennem Måstrup
Næste møde afholder Tirsdag den 12 august

Mødet hævet
Kr Kristensen

Jens Korholt
Daniel Holm

Martin Thomsen
Christian Andersen

Otto Christensen
Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 12 august 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Politikammeret Ålborg begærer et forskudsvis udlagt

alimentationsbidrag på 60 Kr for Arbejdsmd. Jens Larsen
Jensen boende i Tolne refunderet her af kommunen

såfemt han erkendes forsørgelsesberettiget her
Anvistes da han erkendes forsørgelsesberettiget her

2 Formanden meddelte at have udbetalt begravelses-
hjælp til den fattigunderstøttede Søren Madsen af
Bollehede med 25 Kr Sauktioneredes

3 Den alderdomsunderstøttede Niels Kristensens ( Bundgår )
understøttelse forhøjedes begrundet på sygdom fra 8 til 10 Kr.
mdlg. for sommerhalvåret fra 1/7 at regne

4
Regning fra Frederikshavens kommunale sygehus

for kur og pleje af den alderdomsunderstøttede Fr Walther
63 kr. 56 øre Anvistes

5 Skrivelse fra Københavns amts søndre Birk af 3 ds.
hvormed fremsendes et beløb af 10 Kr som er betalt i Møde
af Arbejdsmd Christen Anton Christensen for overtrædelse
af lov af 27/5 1908 § 16 og som tilfalder herværende

kommunes kasse     Til efterretning

Forskjelligt
6 Cirkulærer fra indenrigsministeriet af 30/6 angående

brændevinsafgift m.m. i henhold til den ny bevæter-
lov samt skrivelse fra amtet af 31/7 om kommunens
skatte og ligningsprocent for indeværende år og om
hvorvist der findes sygeplejerformanger eller Sygeplejer-
virksomheder her i kommunen Besvares af formanden

7 Landsforeningen „Arbejdet adler" fremsender
årsberetning og anmoder om støtte. Henlagdes
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 12 august 1913
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Politikammeret Ålborg begærer et forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag på 60 Kr for Arbejdsmd. Jens Larsen
Jensen boende i Tolne refunderet her af kommunen
såfemt han erkendes forsørgelsesberettiget her
Anvistes da han erkendes forsørgelsesberettiget her
2
Formanden meddelte at have udbetalt begravelses-
hjælp til den fattigunderstøttede Søren Madsen af
Bollehede med 25 Kr Sauktioneredes
3

Den alderdomsunderstøttede Niels Kristensens ( Bundgår )
understøttelse forhøjedes begrundet på sygdom fra 8 til 10 Kr.
mdlg. for sommerhalvåret fra 1/7 at regne
4
Regning fra Frederikshavens kommunale sygehus
for kur og pleje af den alderdomsunderstøttede Fr Walther
63 kr. 56 øre Anvistes
5

Skrivelse fra Københavns amts søndre Birk af 3 ds.
hvormed fremsendes et beløb af 10 Kr som er betalt i Møde
af Arbejdsmd Christen Anton Christensen for overtrædelse
af lov af 27/5 1908 § 16 og som tilfalder herværende
kommunes kasse     Til efterretning
Forskjelligt
6
Cirkulærer fra indenrigsministeriet af 30/6 angående
brændevinsafgift m.m. i henhold til den ny bevæter-
lov samt skrivelse fra amtet af 31/7 om kommunens
skatte og ligningsprocent for indeværende år og om
hvorvist der findes sygeplejerformanger eller Sygeplejer-
virksomheder her i kommunen Besvares af formanden
7

Landsforeningen „Arbejdet adler" fremsender
årsberetning og anmoder om støtte. Henlagdes
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8 Andragende fra Indsidder Jens Nielsen ( Damsig ) af
Måstrup om alderdomsunderstøttelse Det vedtoges at
tilbyde ham ophold på alderdomsasylet fra 1/10 at regne

9 Andragende fra den alderdomsunderstøttede Kr Valthe
af Blæsbjærg om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse

Bevilgedes 8 kr mdlg. fra 1/10 at regne

10 Andtagende fra den alderdomsunderstøttede Christians
Christensen Eskjær bede om forhøjelse af sin understøttelse

Bevilgedes 20 Kr til brændsels

Mødet Næste møde afholdes den 9 sept.

Mødet hævet

J. Kr Kirstensen Martin Thomsen
Daniel Holm Otto ChristensenNiels Peter Sørensen Jens Korsholt

Christian Andersen
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8
Andragende fra Indsidder Jens Nielsen ( Damsig ) af
Måstrup om alderdomsunderstøttelse Det vedtoges at
tilbyde ham ophold på alderdomsasylet fra 1/10 at regne
9
Andragende fra den alderdomsunderstøttede Kr Valthe
af Blæsbjærg om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 8 kr mdlg. fra 1/10 at regne
10
Andtagende fra den alderdomsunderstøttede Christians
Christensen Eskjær bede om forhøjelse af sin understøttelse
Bevilgedes 20 Kr til brændsels
Mødet Næste møde afholdes den 9 sept.

Mødet hævet
J. Kr Kirstensen

Martin Thomsen
Daniel Holm

Otto Christensen
Niels Peter Sørensen

Jens Korsholt
Christian Andersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 9 septb. 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Herredskontoret i Frederikshavn- og Sæby begærer forske

vis udlagt alimentationsbidrag for murer Jens Kr Kristensen
af Sindal refundert med henholdsvis 33 og 25 Kr
såfremt vedkommende erkendes forsørgelsesberettiget her
i kommunen Anvistes til udbetaling da han må betragtes
som forsørgelsesberettiget her Atsoning af beløbet begæred

2 Ligeledes fra
Børglum Herrendskontor

med 180 Kr
for den her forsørgelsesberettigede Bødker PM Petersen
af Alborg. En skrivelse var modtaget fra alimentanter
hvori han tilbyder at betale 10 a 15 kr mdlg

Beløbet anvistes og man vedtog at modtage tilbudet
om tilbagebetaling af beløbet

3 En paternetetssag mod Tjænestekarl Anders Peter
Pedersen af Vanggård Sdr Haritslev forelå tilstillet
fra amtet med forespørgsel om vedkommende ali-
mentant erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget her

4 Astrup sogneråd anmelder at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Mikkel Larsen Fhimp en ekstea under
støttelse af 5 Kr samt 15 Kr til brændsel Til efterretning.

5 Andragende fra Helen Simonsen Kabbelhede om
hjælp til brændsel Bevilgedes 25 kr

Skolevæsen
6 Skrivelse fra Gårdejer N G Holm af Vogn hvori

han besværer sig over at det nuværende hegn om skole-
ladden ved Vogn skole er utilstrækkeligt som hegn

Der overdroges til Kr Andersen at sørge for et tilstræk-
keligt hegn opsat
Vejvæsen

7 Det vedtoges at avertere i "Vendsyssel Tidende" om
tilbud på levering af 140 ktm skærver således

På Tolne - Eskjær vejen 70 klum 3 october skjærder
Eskjær Teglværket 30 kbm og Mejeribyens Kirken
30 kbm 3 sten skjærver, samt desuden a 35 Kem
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 9 septb. 1913
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Herredskontoret i Frederikshavn- og Sæby begærer forske
vis udlagt alimentationsbidrag for murer Jens Kr Kristensen
af Sindal refundert med henholdsvis 33 og 25 Kr
såfremt vedkommende erkendes forsørgelsesberettiget her
i kommunen Anvistes til udbetaling da han må betragtes
som forsørgelsesberettiget her Atsoning af beløbet begæred
2
Ligeledes fra

Børglum Herrendskontor
med 180 Kr

for den her forsørgelsesberettigede Bødker PM Petersen
af Alborg. En skrivelse var modtaget fra alimentanter
hvori han tilbyder at betale 10 a 15 kr mdlg
Beløbet anvistes og man vedtog at modtage tilbudet
om tilbagebetaling af beløbet
3
En paternetetssag mod Tjænestekarl Anders Peter
Pedersen af Vanggård Sdr Haritslev forelå tilstillet
fra amtet med forespørgsel om vedkommende ali-
mentant erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget her
4
Astrup sogneråd anmelder at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Mikkel Larsen Fhimp en ekstea under
støttelse af 5 Kr samt 15 Kr til brændsel Til efterretning.
5
Andragende fra Helen Simonsen Kabbelhede om
hjælp til brændsel Bevilgedes 25 kr
Skolevæsen
6
Skrivelse fra Gårdejer N G Holm af Vogn hvori
han besværer sig over at det nuværende hegn om skole-
ladden ved Vogn skole er utilstrækkeligt som hegn
Der overdroges til Kr Andersen at sørge for et tilstræk-
keligt hegn opsat
Vejvæsen
7
Det vedtoges at avertere i "Vendsyssel Tidende" om
tilbud på levering af 140 ktm skærver således
På Tolne - Eskjær vejen 70 klum 3 october skjærder
Eskjær Teglværket 30 kbm og Mejeribyens Kirken
30 kbm 3 sten skjærver, samt desuden a 35 Kem
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store skjærver som leveres på vejen vest for Eskjær Tilbuden
må være indsendt inden næste møde

8 Snekastningslisterne blev gennemgaat
Forskjelligt

9 Skrivelse fra amtet af 14/8 med anvisning på det komme-
nen tildelte beløb som 1ste vatr af statstilskud for indeværende
år med 616 Kr 84 øre samt ligeledes skrivelse af 29/8 med
anvisning få forskud fra statens bidrag til alderdomsunder-
støttelsen i foregaende er med 1380 Kr Til efterretning

10 Fra Danmarks afholdsforenings kontor i Alborg forelå
et udkast til en skrivelse til amtet og politimesteren
hvormed det i henhold til beværterlovens § 23 forbydes at
der ved fester møder markeder auktioner licitationer valg
og lign. ber i kommunen at udskænke spiritus
andelsteds ind i de lokaler til hvilke adkomst til be-
væstning er erhverver og at de i nævnte lovs § 22 om

handlede polititilladelser kun må gives til beværtninger uden
ret til udskænkning af stærke deikke og endelig at der ikke
gives næringsbevis til handel med stærke dekke uden at
sognerådet er kørt Den nævnte udtalelse vedtoges
enstemmigt

11 Fra Lærer N Pertsen og Mejeribestyrer Fr Jensen Brnd
var tilsendt at provearke af en af dem udgiven
skatteudregningstabet Det vedtoges at anskaffe 1 ekseml.

12 Fra skatterådet var modtaget ansættelsen af statsskat
for indeværende Er Skattebeløbet er 2118 kr 74 øre

13 Fra Herredskontoret var tilsendt udstykning af
J Kr Jensens og J Kr Kristensens ejendomme af Gråmp

og N P Holm Kristensens ejendom af Erkjærhede Til efterretning
14 Danmarks afholdsforening "Samfundet for oveføre og

nationalforeningen" sender beretning med anmodning om støtte
Til nationalforeningen bevilgedes 10 Kr,

15 Fra "Dansk Brandkorps-Forbund" forelå anmodning om
innmeldelse som medlem i forbundet Henlagdes

Mødet hævet
J. K. KristensenJens KorsholtChristian Andersen

Otto ChristensenMartin ThomsenNiels Peter SørensenDaniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 14 oktor. 1913

Fattigvæsen og alderdomsforsørgelse
1 Politikammeret Ålborg, Tegærer alimentationsbidrag for

den her forsørgelsesberettigede Arbejdsmd Jens Larsen Jensen
af Tolne refunderet med 30 kr. Anvistes

2 Skjold sogneråd anmelder at have tilstaet den her
forsørgelsesberettigede enke Ane Kirstine Thågård en
ekstrahjælp af 10 Kr foruden læge og medicin Til efterretning

3 Kjøbenhavns amts sønder Birk fremsender et beløb
af 15 Kr som er indbetalt af alimentanten Christen
Anton Christensen samt meddeler senere at han atter
er forsvundet Til efterretning

4 Sulsted Ajstrup sogneråd anmelder at have tilstået
Anton Andreasens boende på Vestbjerg Kjær en understøttelse
at 5 Kr begrundet på sygdom og forespørger om kan anerkendes
forsørgelsesberettiget her i kommunen Det vedtoges at
forlange yderligere oplysninger forinden vedkommende om
kendes her

5 Tværsted ugl. Sogneråd anmelder at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Peder Kr Vorm en eksteahjælp af 10 Kr
for sept og oktober måneder Til efterretning

6 Formanden meddelte at have udbetalt en ekstrahjælp af
10 kr til den nu afdøde alderdomsunderstøttede Kr Valther Eskjær hede
samt 25 Kr som begravelseshjælp hvilket sauktioneredes

7 Fødselsendberetning fra sognepræsten om fødsler i Juli - sept
2 af mandkøn og 6 af kvindekøn som alle notereres som
fødehjemstedsberettigede her
Vejvæsen

8 Vejoversigten forelå fra Amtsrådet med vejkommitens bemærkning
ger som tages til efterretning

9 I henhold til det under fekt. 7 i forrige møde vedtagne var der
ved bekendtgørelse i "Vendsyssel Tiende" averteret om tilbud til
skjærver der var imidlertid ingen sådanen fremkomne
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hvorfor det vedtages at søge såvidt muligt at fremskaffe tilbud
på skjærves

Forskjelligt

10
Den almindelige brandforsikring for landbygninger sender beret-

ning for året 1912-13 som tages til efterretning

11
Frederikshavn kommunale sygehus sender ligeledes beretning

om virksomheden Til efterretning

12
Følgende regninger sendes til udbetaling

De Kellerske anstalter for oktober kvartal
262 kr 50 øre

Læge Mår Sindal
74

Sindal Apotek
60,90

Jørgen Jepsen Sindal 39,67

Frederikshavn Apotek 10,85

Hjørring
7,80

Læge Rtongård
8,00

Frederikshavn Juliane Nygård
164,70

Ellen Marie Andersen 54

Martine Nielsdatter 87

Hørmested Ane Petersdatter
78

Marie Jacobsen 65,25

Magdalene Larsen 102,94

Skæve Matilde Knudsen 54

13
Det ordinære halvårlige vejsyn afholdes den 6 november

af Jens Kr Kristensen Jens Korsholt Daniel Holm og 
Otto Kristensen

Næste møde afholdes Tirsdage den 11 novbr

Mødet hævet

J Kr Kristensen Christian Andersen
Daniel Holm Jens Korsholt

Otto Christensen Niels Peter Sørensen

Martin Thomsen
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Sognerådsmøde

i Mosbjærg tirsdag den 11 novbr. 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Der under pkt. 4 i forrige møde behandlede forsørgelsessag

fra Sulsted - Ajstrup forelå atter med yderliger oplysninger

bemeldt Anton Andreasen har således erklæret at han ikke

ved om konen er død, da han ikke har samlevet med hende

i mange år Anerkendes forsørgelsesberettiget her

2 Politikommeret i Ålborg anmelder at have udbetalt=

alimentationsbidrag for Daglejer Christian Christiansen

Jensen der antages forsørgelsesberettiget her, men opholder

sig e udlandet Til efterretning

3 Herredskontoret Frederikshavn begærer alimentations-

bidrag der forskudsvis er udbetalt for den her forsørgelsesbe-

rettigede Arbejdsmd Christen Anton Christensen med 30 kr

refunderet, da hans opholdssted er ubekendt Anvises

Forskjelligt

4 Skrivelse fra Ålborg stiftamt af 31/10 hvorefter der

i henhold til indenrigssministeriets skrivelse af 30/10 fore-

tages suppleringsvalg til landstinget for 7 kreds i Ålborg

den 21 novter d. år. hvorfor der bliver at foretage valg af en

Valgmand her for Kommunen tirsdag den 11 ds. Formanden

havde efter aftale med valgbestyrelsens to andre medlemmer

fastsat valget til fra kl 2 til 5 eftm. den nævnte dag i

Købmnd Janus Jensens sal, som sauktioneredes Det vedtoges

at yde Janus Jensen 10 Kr i leje af salen

5 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 24/10 angående

lov af 29/4 1913 om understøttelse til børn af enkere som

træder i kraft til nytår samt skemaer til ansøgning om

understøttelse i henhold til samme lov og regnskabsskemaer

6 Cirkulære fra Direktoratet for arbejde og fabriktilsynet

angående tilsyn med maskiner, samt forskjellige instruk=

ter og vejledninger til sognerådet og tilsynsmanden

Til Efterretning
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7 Skrivelse fra indenrigsministeriet angående oplysning om alderene

for hver enkelt af sognerådets valgte medlemmer, som formanden

have besvaret

8 Herredskontoret Frv. fremsender udstykning af Søren Kr Kristensens

ejendom matr nr 18 af Måstrup

9 Følgende regninger anvises til udbetaling

Hjørring Kristen Adolf Thomsens enke 58 kr 50 øre

Martin Nielsens kone 124,31

Bindslev Kr Sørensens plejebørn 20

Anders P Jensen 67,50
St Hans St Olaj Karl Jensen 93

Astrup Vald Gotfredsens hustru 69,11

Mikkel Larsen 89,81

Tolne Morten Jensen 54

Jens Larsen Jensen 15

Flade Gjærum Laurine Kristensen 45

V Brønderslev Anton Anderasens hustru 90

Torslev Henrik Pedersens enke 72,75

Sindal Georgius Nielsen 83,66

Nielsine Christine Nielsen 45

Lærer NielsenBagterp Plejesøn 1ste halvår 40

10 understøttelsen til Kr Lygten forhøjedes til 14 kr mdlg fra

1ste novbr at regne

næste møde afholdes den 9/12 1913

næste møde

J Kr Kristensen Christian Andersen

Daniel Holm Jens Korsholt

Otto Christensen Martin Thomsen

Niels Peter Sørensen

Valgmandsvalg i Mosbjærg den 11/11 1913

I henhold til indenrigsministeriets skrivelse af 30/10 i år

afholdtes valg af en valgmand til at deltage i supplerings- 

valget til landstinget den 21 novbr Der afgaves ialt 84 stem-

mer deraf 2 ugyldige hvoraf 54 stemmer faldt få Pastikalier Kristian

sin Vogn 27 på Gårdejer N. C. Holm Vogen og 1 på Jens Kr Jensen

Heden hvorfor førstetevete erklæredes for Valgt

1 L Blæsbjærg den 11/11 1913 I valgbestyrelsen 

J Kr Kristensten Christian Andersen Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i Fattiggården tirsdag den 9 decbr 1913

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra udvalget for fattigvæsenet i Damse af 18/11 om

at den her forsørgelsesberettigede Arbejdsmd. Kristen Anton Kristensen
var afleveret af politiet til fattigvæsenet som erhvervsløs, hvorfor
kan begæres hjemsendt, formanden havde deretter under 23/11
besvaret skrivelsen derhen at den pågældende måtte anser for
forsørgelsesberettiget her og kunde modtages hjemsendt, som derefter
den 29 s.m. ankom hertil og anbragtes foreløbig på fattiggården
toges til efterretning

2 Vennebjærg herrendskontor begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Kr K Larsen af Eskjær hede
refunderet med 30 kr Anvistes

3 Andragende fra Enke Karen Marie Kristensen af
Kirkehuset i Mosbjærg om understøttelse i henhold til lov

af 29/4 i år. om understøttelse til børn af enker Bevilgedes 60 Kr
årlig til barnet Emma Magdalene og 80 Kr årlig til Anna-
Alfrida fra 1ste Jan. 1914 at regne

4 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i Oktober og novb
måneder (4 af mandkøn og 4 af Kvindekøn der alle noteredes
som fødehjemstedsberettigede her

Vejvæsen
5 Der forelå et tilbud fra Skjærvefabrikant Karl Sejde

mann Frederikshaven om levering af skjærver ( reveskjærver )
for en pris af 50 Kr. for ktf. leveret læsset på banevogn i Fri
derikshavn, samt tilbud fra Gmd Laurids Johansen Ørvaa
om transport af skjærveren fra Tolne st og ud på vejene for
12 kr for Kbf indtil Eskjær dertil og videre nord efter 14 Kr)
fave Det vedtoges at købe 20 Rf i henhold til tilbudet, lig
ledes vedtoges Laurids Johansens Tilbud om transporten
Skolevæsen

6 Cirkulære fra kirke er undervisningsministeriet
angående gymnastiksales Vedligeholdelse og renholdelse

Til efterretning
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Forskjelligt
7 Det sædvanlige høstskema fra statitisk departement forelå

til udfyldning.

8 Hjøring Amtsråds forhandlinger i møderen den 31 maj
og 6 Septb 1912 var modtaget tilsendt fra Amtet Til Efterretning

9 Den statskassen påhvilende andel af kommunens tilskud
til hjælpekassens i forrige regnskabsår er ifølge skrivelse fra amtet
af 28/11 anvist sognerådet med 71 Kr Til efterretning

13
Overslag over Kommunens indtægter og udgifter i næste regn-

skabsår udarbejdedes og vedtoges ved 1ste behandling det vedtoges
at påligne samme beløb som ifjor

11 Jens Kr Jensen som bor hos sin søn Martinus
Jensen Bollehede mark begærer en Understøttelse af 12 KrfattigUnderstøttelse af 12 Kr
mdig fra 1/12 i år at regne Han er tilflyttet fra Åsted
Skjæring kommune hvor han tidligere har modtaget
fattigunderstøttelse og forklares at være forsørgelsesberettiget
i Saltum Hune kommune Bevilgedes 12 Kr mldlg
fra 1/12 i år at regne

12
Andragende fra Mosbjærg sogns sygekasse om tilskud

af kommunens kasse for indeværende er Bevilgedes 50 Kr

13 Andragende fra Mosbjærg afholdsforening om tilskud
for indeværende år Bevilgedes 10.kr.

14
Andragende fra Enke Kirsten Valther af Eskjær hede

om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 5 kr mdlg. i
vinterhavlåret fra 1/12 1913 at regne

Næste møde aflevedes Tirsdag den 13 Jan 1914

Mødet hævet

Kr Kristensen Daniel Holm
Martin Thomsen Otto Christensen

Christian Andersen Jens Korsholt
Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 Januar 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Sindal sogneråd anmelder at have tilstået Georgius Niel

sen læge og medicin Til efterretning

2 Odense Herreds-kontor begærer udlagt alimentationsbidrag for
den her forsørgelsesberettigede Chr Anton Christensen refunderet nu
60 kr Anvistes

3 Herredskontoret i Sæby begærer udlagt alimentationsbidrag for
Murer Jens Kr Kristensen af Sindal refunderet med 25 Kr

Anvistes afsoning begæres
4 Skrivelse fra Forstanderen på det kgl. blindeinstitut af 8 ds.

om at den her forsørgelsesberettigede blinde kurvemager Alfred Mads
sen der ifjør af institutet og sognerådet blev anbragt i Ribe og senere
i Vejle, nu er indsat i Horsens tugthus for 8 måneder for sædlig
lighedsforbrydelser og at de bestræbelser der bør været gjort
for at redde ham og sætte ham istand til selv at erhverv
sit udkomme således har været forgæves, samtidig be-
gærer instiluttet det vedtogn bidrag til ham af 15 Kr ide
refunderet for månederne april - december 1913 med 135 Kr.

Anvistes til udbetaling

5 Andragende fra Arbejdsmd Lars Kr Kristensens ( Gorsk )
af Måstrup om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 10 Kr
mdlg. for Vintermånederne fra 1ste Jan. i år at regne

6 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i december måned
3 drenge der alle noteredes som fødehjemstedsberettigede her

Vejvæsen
7 Andragende fra en del beboere i Måstrup- om at

vejen fra Eskjær til Nørgård må blive grundforbedret og
belægning med skjærver Arbejdet tænkes udført i løbet af
2 år og antages at ville koste ca. 2500 Kr. deraf tilbyder de
nævnte beboere at ville yde et tilskud af 821 Kr.

Det vedtogesenstemmigt
at lade den nævnte vejstrækning grundforbe

dre ved belægning med skjærver, dog mod at de nævnte bebo
bidrager med mindst 1/3 af den dermed forbundne udgift
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Forskjelligt
8 Legaternterne for året 1913 uddeles til følgende

Ejler Ejensens Holms legat 33 Kr. 44 øre Martin Hansen S Vogn 15 kr
og Kr Aug. Jørgensen Sandhuset 18 kr 44 øre

Severin Roses legat 8 kr 24 øre Arbejdsmd. Jens Kr. Jensen, Mosbjærg
Lars Andersens  Jens Peter Nielsen Måstrup
Jens S. Kristensens    Lina  Anderssen
Thes Kjærsgårds legat for fattige skolebørn til Blæsbjærg skole

9 Overslag over Kommunens indtægter og udgifter i næste regnskabsår
forelå til 2den behandling og vedtoges som ved 1ste behandling
samt underskrives

10 Liste over de kommunale vælgere i året 1914-15 affatte-
des og fremlægges til eftersyn fra den 16 til 31 ds.

11 Mandtalslisten over de skattydere der antages at kunne
komme til at svare indkomst og formueskat til staten
i næste skatteår affattedes, samtidig forelå forskjellige
meddelelser fra Landsoverskatterådet og skatterådet angående
den forestående ansættelse af indkomst og formue, som

toges til efterretning, formanden gav tillige meddelelse om hvor
der var passeret på et møde som afholdtes i Frederikshave den
8ds af skatterådet og sognerådsformændene i skattekredsen

12 Amtet meddeler under 10/12 13 at der er pålignet Mosbjærg
kommune et beløb af 431 kr. 80 til amtsrepartitionsfonden for
året 1914-15

13 Landkommunernes ulykkesforsikring fremsender beretning
for regnskabsant 1922-13 Til efterretning

14 De samvirkende sognerådsforeninger i Danmark fremsender
referat fra repræsentantmodet i København den 14-13 novbr ifjor

Til efterretning
15 Fru Marie Thomsen Bonet beder sig fritaget for tilsyn

med plejebørn Martin Thomsens hustru Eskjær hede valgtes

16 Sindal sogneråd anmelder at have tilstået Geogius
Nielsen 16 kr mdlg. fra 1/1 til 30/4 8 år 18 kr mdlg. Til

efterretning
17 Det vedtoges at belægge vejen forbi V Våen med

skjærver fr en strækning af 30 a 40 favne (2 klf. skjære)
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18 Andragende fra Helem Simonsen om forhøjelse af
sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 15 Kr mdlg. fra

1/4 1914 at regne

Næste møde afholdes Tirstag den 10 febr

Mødet hævet

J. Kr. Kristensen
Daniel Holm Niels Peter Sørensen
Martin Thomsen Otto Christensen

Christian Andersen Jens Korsholt
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Andragende fra Helem Simonsen om forhøjelse af
sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 15 Kr mdlg. fra
1/4 1914 at regne
Næste møde afholdes Tirstag den 10 febr
Mødet hævet
J. Kr. Kristensen
Daniel Holm

Niels Peter Sørensen
Martin Thomsen

Otto Christensen
Christian Andersen

Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 februar 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Astrup Sogneråd anmelder at have forhøjet den her forsør-

gelsesberettigede Mikkel Larsens alderdomsunderstøttelse til 20 kr.
mdlj. samt at have tilstået den her ligeledes forsørgelsesberettiget
Anna Godtfredsen en ektrahjælp af 10 kr. Til efterretning

2
Skrivelse fra Saltum Hune sogneråd af 16/1 hvormed

man anerkender den her fattigunderstøttede Jens Kr Jensen
af Bollehede Marks forsørgelsesberettiget i Saltum Hune
kommene Til efterretning

3 Lendum sogneråd anmelder at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Sigfred Andersen en fattigunder-
støttelse af 10 Kr. mdlg. i vinternånederne fra 1ste Januar
1. år. at regne

4 Andragende fra Enke Ani Attini Frederiksen af
Mosbjerg om understøttelse i henhold til lov af 29/4 1913
om Understøttelse til børn af enker Bevilgedes 60 kr arlig
til barnet Dagny fra 1/3 at regne

5 Skrivelse fra Horne-Asdal sogneråd af 3/1 angående
en Enke Ane Marie Kristiansen af Bakken i Asdal der er
tilstået understøttelse i henhold til lov af 29/413 med fore-
spørgsel om hun anerkendes forsørgelsesberettiget her
Kan ikke anerkendes forsørgelsesberettiget her før yderligere
oplysninger foreligger

6 Fra Hjøring Amt forelå tilstillet en paterintetssag
anlagt af Ugift Dagmar Kristine Kram af Binslev mod
Murermester Jens Kr Kristensen af Sindal med forespørgsel
om alimentanten erkendes forsørgelsesberettiget her Anskendes
forsørgelsesberettiget her

7 Formanden meddelte at have måttet stille Kaution
for drengen Sistus John Sofussens indlæggelse på Hjøring
sygehus, Drengen Oer i pleje hos Gårdejer Kr.. Jensen af N. Guerup
hans moder Ele Marie Sofussen der opholder sig i Alborg
er ifølge en over hende optaget afhøring forsørgelsesberettiget
her i kommunen Sanktioneredes



129
Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 10 februar 1914
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Astrup Sogneråd anmelder at have forhøjet den her forsør-
gelsesberettigede Mikkel Larsens alderdomsunderstøttelse til 20 kr.
mdlj. samt at have tilstået den her ligeledes forsørgelsesberettiget
Anna Godtfredsen en ektrahjælp af 10 kr. Til efterretning
2
Skrivelse fra Saltum Hune sogneråd af 16/1 hvormed
man anerkender den her fattigunderstøttede Jens Kr Jensen
af Bollehede Marks forsørgelsesberettiget i Saltum Hune
kommene Til efterretning
3
Lendum sogneråd anmelder at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Sigfred Andersen en fattigunder-
støttelse af 10 Kr. mdlg. i vinternånederne fra 1ste Januar
1. år. at regne
4
Andragende fra Enke Ani Attini Frederiksen af
Mosbjerg om understøttelse i henhold til lov af 29/4 1913
om Understøttelse til børn af enker Bevilgedes 60 kr arlig
til barnet Dagny fra 1/3 at regne
5
Skrivelse fra Horne-Asdal sogneråd af 3/1 angående
en Enke Ane Marie Kristiansen af Bakken i Asdal der er
tilstået understøttelse i henhold til lov af 29/413 med fore-
spørgsel om hun anerkendes forsørgelsesberettiget her
Kan ikke anerkendes forsørgelsesberettiget her før yderligere
oplysninger foreligger
6
Fra Hjøring Amt forelå tilstillet en paterintetssag
anlagt af Ugift Dagmar Kristine Kram af Binslev mod
Murermester Jens Kr Kristensen af Sindal med forespørgsel
om alimentanten erkendes forsørgelsesberettiget her Anskendes
forsørgelsesberettiget her
7
Formanden meddelte at have måttet stille Kaution
for drengen Sistus John Sofussens indlæggelse på Hjøring
sygehus, Drengen Oer i pleje hos Gårdejer Kr.. Jensen af N. Guerup
hans moder Ele Marie Sofussen der opholder sig i Alborg
er ifølge en over hende optaget afhøring forsørgelsesberettiget
her i kommunen Sanktioneredes



130

Forskjelligt
8 Fra skatterådet forelå tilsendt Nr IV af meddelelser fra landsoverskatt

terådet til samtlige skatteråd indeholdende de kendelser der i afvigte
år er afsagt af landsoverskatterådet i skattesager Tiil efterretning

9 Skrivelse af 31/1 fra Hjøring amt om at det pahviler herværend
komme at godtgøre statskassen et beløb af 62 kr 93 øre som
udgifter ved vurdering til ejendomsskyld i atvigte finansåret

Anvistes
10 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 15/1 angaende for-

skjellige forsørgelsesudgifter som bør afleoedes af Hjælpekassern
Til efterretning.

11 Plantningsforeningen for Sindal og Omegn andrager
om tilskud Bevilgedes 10 kr.

12 Formanden for hoveri og pligtarbejders afløsning i
7 landstingskreds  Fr Spllid Poulhoun anmoder om at
sognerådet foretager valg af en voldgiftsmand for treåret
1914-15-16 J. Kr. Kristensen valgtes

13 Bestyrelsen for Kong Frederiks den ⅦII stiftelse for hjælpeløse
og forladte Pigebørns fremsender beretning om virksomheden
i årene 1899-1912 Til efterretning

14 Danmarks afholdsforening fremsender ligeledes beretning
om virksomheden i afvigte regnskabsår og anmoder om tilskud

Henlagdes
15 Fra Ålborg Stiftamt var modtaget fortegnelse over

de højstbeskattede Landstingsvælgere i 1 landstingskreds
til fremlæggelse samtidig med folketingsvalglisten

16 Fortegnelse over vælgere til folketinget affattedes, og
vil være at fremlægge til eftersyn fra 1ste til 8de marts F. år.

17 Fortegnelsen over de kommunale vælgere berigtigedes
efter at have været fremlagt til eftersyn i lovbefalet

tid. Ingen klager var fremkommen

18 Som vederlag for medhjælp til formanden bevilgedes
ved 1st behandling 30 øre pr individ og som godtgørelse
for rejseudgifter 25 Kr.
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19 Formanden meddelte begrundet på at den nuværende
fattiggårdsbestyrer har opsagt sin plads til 1ste april 4 år
at lave indrykket bekendtgørelse i Vendsyssel Tiende om
ny bestyrerfolk. Ansøgninger om pladsen var fastsat til
den 16 ds. Det vedtoges at afholde et møde Tirsdag den 17 ds efter
ansøgningstistens udløb for at gennemga de indkomne ansøgninger

20 Der foretoges ligning af kommuneskat for året 1914-15
der påligendes bortkornet et beløb af 42 Kr 24 øre por td. ialt
7231 Kr. 56 øre som udgør de 3/5 af skat på hartkorn og
ejendomsskyld idet Ejendomsskylden påligens de 2/5

Formue og lejlighedsskatten påligenedes med 1/3 af hele
ligningsbeløbet som er beregnet efter overslaget til
18,060 kr. 94 ører

21 Alderdomsunderstøttet Maren Larsen Laan i Mosbjærg
bevilgedes en forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse til
10 Kr mdlg. fra 1/4 i år at regne22

Det vedtoges at bortlicitere vejarbejdet ved kommun-
nens veje for de næste 5 år ved næste møde som atholdes
Tirsdag den 10 marts kl 1 eftm. Licitationen bekendtgøres
i Vendsyssel Tidende

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Christian Andersen
Otto Christensen Daniel Holm
Jens Korsholt  P Sørensen

Martin Thomsen
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Korsholt mandag den 16 februar 1914

1 De indkomne ansøgninger om bestyrerpladsen på
fattiggården blev gennemgåedet. Da der var 16 ansøgere
vedtoges det at indbyde 3 af disse til at komme personlig
tilstede ved et nyt ekstraordinært møde som atteredes på
fattiggården tirsdag den 24 D kl 1½ aften.

Dem som Tilbydes er følgende Fattiggårdsbestyrer
Chr Jensen Tømmerby Andreas Anderssen Vejby og
Alfred Thomsen Lønstrup

Mødet hævet

J. K. Kristensen Niels Peter Sørensen Christian Aendersen
Daniel Holm Otto Christensen

Jens Korsholt Martin Thomsen

Ekstraordinært sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 24 febr 1914

1 De i henhold til det i forrige møde vedtagne indbudte
ansøgere til bestyrerpladsen i Fattiggården vare mødte til mener
lig forhandling Det besluttedes at fæste Andreas Anderasen

Vejby og hustru til bestyrerfolk fra 1ste april i år til 1ste april 1915
for en løn af 450 Kr samt 200 Kr ekstra til kaffe og sukker

2 Der forelå skrivelse fra Partikulier Chr Christiansen
vogn om at han ønske sig fritaget for hvervet som lig-
synsman, og da den anden ligsynsmænd Henry, Kristensens
er bortrejst vil der være at foretage valg af 2 ligsynsmænd og
hjælpeligsynsmand Til ligsynsmænd indstiller Hmd Ole Kr
Kristensen L Stenderps og Hmd Marius Poulsen Måstrup til hjæl=
peligsynsmænd valgtes Hmd Lenins Kristensen Eskjær hede

3 Det vedtoges at afholde valg af bestyrelse til hjælpekassen
Tirsdag den 17 marts kl 3 aften

J Kr Kristensen Niels Peter Sørensen Christian Andersen
Daniel Holm Otto Christensen

Jens Korsholt
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Ekstraordinært sognerådsmøde
i Korsholt mandag den 16 februar 1914
1
De indkomne ansøgninger om bestyrerpladsen på
fattiggården blev gennemgåedet. Da der var 16 ansøgere
vedtoges det at indbyde 3 af disse til at komme personlig
tilstede ved et nyt ekstraordinært møde som atteredes på
fattiggården tirsdag den 24 D kl 1½ aften.
Dem som Tilbydes er følgende Fattiggårdsbestyrer
Chr Jensen Tømmerby Andreas Anderssen Vejby og
Alfred Thomsen Lønstrup

Mødet hævet
J. K. Kristensen Niels Peter Sørensen Christian Aendersen
Daniel Holm Otto Christensen

Jens Korsholt Martin Thomsen
Ekstraordinært sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 24 febr 1914
1
De i henhold til det i forrige møde vedtagne indbudte
ansøgere til bestyrerpladsen i Fattiggården vare mødte til mener
lig forhandling Det besluttedes at fæste Andreas Anderasen
Vejby og hustru til bestyrerfolk fra 1ste april i år til 1ste april 1915
for en løn af 450 Kr samt 200 Kr ekstra til kaffe og sukker
2
Der forelå skrivelse fra Partikulier Chr Christiansen
vogn om at han ønske sig fritaget for hvervet som lig-
synsman, og da den anden ligsynsmænd Henry, Kristensens
er bortrejst vil der være at foretage valg af 2 ligsynsmænd og
hjælpeligsynsmand Til ligsynsmænd indstiller Hmd Ole Kr
Kristensen L Stenderps og Hmd Marius Poulsen Måstrup til hjæl=
peligsynsmænd valgtes Hmd Lenins Kristensen Eskjær hede
3
Det vedtoges at afholde valg af bestyrelse til hjælpekassen
Tirsdag den 17 marts kl 3 aften
J Kr Kristensen Niels Peter Sørensen Christian Andersen
Daniel Holm Otto Christensen

Jens Korsholt
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Licitation.

over det årlige vedligeholdelseserarbejde på kommunens offentlige beveje
Tirsdag den 10 marts 1914 i fattiggården

Konditioner
1./ Vedligeholdelsen fritages for et tidsrum af 3 år at regne fra

1ste april i år. således at de der påtager sig vedligeholdelsen, til
enhver tid må holde vejen passende afrundet til for huller
samt rør og stenkister åben og rene

2./ Hovedistandsættelsen skal udføres 2 gange om året, tidlig
forår og tidlig efterår, og være fuldført senest 2 maj og 20 oktober

3./

Vejens bredde skal være 9 alen (5.65 meter) og det må stadig
iagttoges at vejene lignes og rettes i dens længde, hvorfor også
fordring at vejmændene ved grøfternes oprensning bruger stager
og snøre, ligesom grøftenne skittevis oprenses forår og efterår
idet det stadig iagttages, at mindst en af grøftesideme efter
hvor nuskæres med en skræning af 450 dog bemærkes at over
ing og kar foran der ikke så stor en skræning at grøftere
men større dybde ind ellers almindelig

4./ Det almendelige vejsyns foretoges til den under pskt. 2
fastsatte tid, vejenes hovedistandsættelses må da være fuldført
og vis der hvad der da refunder utilstrækkelig udført blive
Bortlejet på den forsømmeliges bekostning eller et af sognerådet
for det forsømte anset kassende beløb fradraget den
forsømmeliges konto. Forsømmelge og uduelige vejmænd

kan endvidere fratages det kontrakterede arbejde
5./ Iøvrigt til arbejdet være at udføre efter sognerådets

anvisning og tilsyns
6./ Når det almindelige vejsyn er foretaget er beløbet

for det kontrakterede arbejde, som er anset for at
være forsvarlig udført, forfalden til udbetaling hver gang

med halvdelen
7./ Sognerådet forbeholder sig ret til ved licitationen

ikke absolut at antage det laveste tilbud

Ved licitationen overdroges arbejdet til følgende

nr 1 Vejen fra Tolne sogneskjel (ved Kemorin) gennem Vogn
til nr 4 ved Nørgard overtoges af Ole Kr Kristensen Stendelibhus
for 4½ øre pr meter
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Licitation.

over det årlige vedligeholdelseserarbejde på kommunens offentlige beveje
Tirsdag den 10 marts 1914 i fattiggården

Konditioner
1./
Vedligeholdelsen fritages for et tidsrum af 3 år at regne fra
1ste april i år. således at de der påtager sig vedligeholdelsen, til
enhver tid må holde vejen passende afrundet til for huller
samt rør og stenkister åben og rene
2./
Hovedistandsættelsen skal udføres 2 gange om året, tidlig
forår og tidlig efterår, og være fuldført senest 2 maj og 20 oktober
3./
Vejens bredde skal være 9 alen (5.65 meter) og det må stadig
iagttoges at vejene lignes og rettes i dens længde, hvorfor også
fordring at vejmændene ved grøfternes oprensning bruger stager
og snøre, ligesom grøftenne skittevis oprenses forår og efterår
idet det stadig iagttages, at mindst en af grøftesideme efter
hvor nuskæres med en skræning af 450 dog bemærkes at over
ing og kar foran der ikke så stor en skræning at grøftere
men større dybde ind ellers almindelig
4./
Det almendelige vejsyns foretoges til den under pskt. 2
fastsatte tid, vejenes hovedistandsættelses må da være fuldført
og vis der hvad der da refunder utilstrækkelig udført blive
Bortlejet på den forsømmeliges bekostning eller et af sognerådet
for det forsømte anset kassende beløb fradraget den
forsømmeliges konto. Forsømmelge og uduelige vejmænd
kan endvidere fratages det kontrakterede arbejde
5./
Iøvrigt til arbejdet være at udføre efter sognerådets
anvisning og tilsyns
6./
Når det almindelige vejsyn er foretaget er beløbet
for det kontrakterede arbejde, som er anset for at
være forsvarlig udført, forfalden til udbetaling hver gang
med halvdelen
7./
Sognerådet forbeholder sig ret til ved licitationen
ikke absolut at antage det laveste tilbud
Ved licitationen overdroges arbejdet til følgende
nr 1
Vejen fra Tolne sogneskjel (ved Kemorin) gennem Vogn
til nr 4 ved Nørgard overtoges af Ole Kr Kristensen Stendelibhus
for 4½ øre pr meter
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N2 fra Tolne sogneskjer (ved Mørklund) forbi Grårup) til nd. 6
ved Eskjær overdroges til Ole Kr Kristensen Stendruphus for
135 kr årlig

N3 fra Tolne sogenskjel ved Mellembæksbroen til n 2 ved
Grårup overtoges at Ole Kr Kristensen Stendruphus for
3¼ øre pr meter

N4 fra Sindal sognskjel forbi Våen Mosbjærg kirke Eskjær
Mølle gennem Vogn over n 8 til Elling mose og sogneskjel

Fra Sindal sogneskjel til Mosbjærg Kro

Fra Isak Nørgårds til vejviseren ved Bollehede overtoges
at Hmd Martinus Jensen Bollede Mark for 4 øre pr meter

Fra vejviseren til Elling sogneskjel
overtoges at samme for 1 øre for meter

N5 fra Bindslev sogneskel ved Bjørnebæks bro til Mosbjærg kirke
overtoges af Niels Lassen Jensen Krastrup for 3 øre pr meter

N6 fra Bindslev sogneskjel igennem Mastrup forbi Eskjær
over n 4 til n 1 ved Søndergård

Fra Bindslev til Nørgård overtoges af Jens Peter Nielsen
Masteup for 3½ øre pr meter

N7 Fra Eskjær forbi Købhøj og Lækhjem over nr 8 til Rødebro
Fra Erkjær til Teglvæsket overtoges af Martin Frederiksen for 65 Kr årlig
Fra Morbjerg Mosebrug til Røde bro vertoges af
Martinus Jensen Eskjær hede for 2½ øre pr. meter

N8 fra Tversted sogenskjel forbi Lækhjem og Blæsbjerg til
Tolne sogneskjel ved Holmpollens

Fra Tversted sogneskjel til Lækhjem overtoges af Jens
Jeppesen for 3 ører pr meter

Fra vejviseren ved Ballehede til Holmpolms

N9 fra no 8 få Eskjær hede til Tversted sogneskjel overtoges
af Jene Jeppesens Erkjær heder for 3 øre pr meter

Licitationer sluttet

J Kr Kristensen Martin Thomsen Niels Peter Sørensen
Daniel Holm Otto Christensen

Jens Korsholt Christian Andersen
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N2
fra Tolne sogneskjer (ved Mørklund) forbi Grårup) til nd. 6
ved Eskjær overdroges til Ole Kr Kristensen Stendruphus for
135 kr årlig
N3
fra Tolne sogenskjel ved Mellembæksbroen til n 2 ved
Grårup overtoges at Ole Kr Kristensen Stendruphus for
3¼ øre pr meter
N4
fra Sindal sognskjel forbi Våen Mosbjærg kirke Eskjær
Mølle gennem Vogn over n 8 til Elling mose og sogneskjel
Fra Sindal sogneskjel til Mosbjærg Kro
Fra Isak Nørgårds til vejviseren ved Bollehede overtoges
at Hmd Martinus Jensen Bollede Mark for 4 øre pr meter
Fra vejviseren til Elling sogneskjel
overtoges at samme for 1 øre for meter
N5
fra Bindslev sogneskel ved Bjørnebæks bro til Mosbjærg kirke
overtoges af Niels Lassen Jensen Krastrup for 3 øre pr meter
N6
fra Bindslev sogneskjel igennem Mastrup forbi Eskjær
over n 4 til n 1 ved Søndergård
Fra Bindslev til Nørgård overtoges af Jens Peter Nielsen
Masteup for 3½ øre pr meter
N7
Fra Eskjær forbi Købhøj og Lækhjem over nr 8 til Rødebro
Fra Erkjær til Teglvæsket overtoges af Martin Frederiksen for 65 Kr årlig
Fra Morbjerg Mosebrug til Røde bro vertoges af
Martinus Jensen Eskjær hede for 2½ øre pr. meter
N8
fra Tversted sogenskjel forbi Lækhjem og Blæsbjerg til
Tolne sogneskjel ved Holmpollens
Fra Tversted sogneskjel til Lækhjem overtoges af Jens
Jeppesen for 3 ører pr meter
Fra vejviseren ved Ballehede til Holmpolms
N9
fra no 8 få Eskjær hede til Tversted sogneskjel overtoges
af Jene Jeppesens Erkjær heder for 3 øre pr meter

Licitationer sluttet
J Kr Kristensen

Martin Thomsen Niels Peter Sørensen
Daniel Holm

Otto Christensen
Jens Korsholt

Christian Andersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 10 marts 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Sindal sogneråd anmelder at bare tilstået Søven Christian

Christensen af Skjelles hus i Sindal en måndelig understøttelse
af 15 Kr som alderdomsunderstøttelse og forespørger om han
erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen

Da vedkommende der her haft plads hos Gårdejer Anton
Jensen i VÅenn i flereår som søgter, forud havde bundet
Forsørgelsesret i Sindal og stadig havde haft fast bopæl i
Sindal kommune hvor han har ejet sit eget hus, og
hvor hans familie hele tiden har boet, og hvortil han
selv stadig har søgt, kan han ikke erkendes forsørgel-
sesberettiget her

2. Den under pekt. 5 i forrige møde omhandlede
forsørgelsessag fra Horne-Asdal forelå atter med yder-
ligere oplysninger sagen vedrørende hvoraf det fremgår at
den omhandlede Enke Ane Marie Kristensens afdøde
mand er identisk med en person ved navn Martin
Vilhelm Christiansen der tidligere er anerkendt forsørgelsesberet-
tiget her ( mødet 12 Juli 1917) Ifølge de modtagne Oplysninger
må vedkommende erkendes forsørgelsesberettiget her

3 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Jan og febr.
maneder 3 af mandkøn og 2 af kvindekøn der alle noteredes
som Fødehjemstedsberettiget her

4 Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Murer Jens Kr Kristensen af
Sindal refunderet med 8 Kr. Anvistes

5a Fattigudvalget Hjøring anmelder at have tilstået Kusken
Adolf Thomsens Enke en forhøjelse af den ugentlige fattig-
understøttelse til 5 Kr til 31/3 samt tilstået hende forskjellig
ekstrahjælp Til efterretning

5b Andragende fra Helene Simonsen om ekstrahjælp
for marts måned Kunde ikke bevilges
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Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 10 marts 1914
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Sindal sogneråd anmelder at bare tilstået Søven Christian
Christensen af Skjelles hus i Sindal en måndelig understøttelse
af 15 Kr som alderdomsunderstøttelse og forespørger om han
erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Da vedkommende der her haft plads hos Gårdejer Anton
Jensen i VÅenn i flere

år
som søgter, forud havde bundet

Forsørgelsesret i Sindal og stadig havde haft fast bopæl i
Sindal kommune hvor han har ejet sit eget hus, og
hvor hans familie hele tiden har boet, og hvortil han
selv stadig har søgt, kan han ikke erkendes forsørgel-
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Den under pekt. 5 i forrige møde omhandlede
forsørgelsessag fra Horne-Asdal forelå atter med yder-
ligere oplysninger sagen vedrørende hvoraf det fremgår at
den omhandlede Enke Ane Marie Kristensens afdøde
mand er identisk med en person ved navn Martin
Vilhelm Christiansen der tidligere er anerkendt forsørgelsesberet-
tiget her ( mødet 12 Juli 1917) Ifølge de modtagne Oplysninger
må vedkommende erkendes forsørgelsesberettiget her
3
Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Jan og febr.
maneder 3 af mandkøn og 2 af kvindekøn der alle noteredes
som Fødehjemstedsberettiget her
4
Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Murer Jens Kr Kristensen af
Sindal refunderet med 8 Kr. Anvistes
5a
Fattigudvalget Hjøring anmelder at have tilstået Kusken
Adolf Thomsens Enke en forhøjelse af den ugentlige fattig-
understøttelse til 5 Kr til 31/3 samt tilstået hende forskjellig
ekstrahjælp Til efterretning
5b
Andragende fra Helene Simonsen om ekstrahjælp
for marts måned Kunde ikke bevilges
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Forskjelligt
6 Skrivelse fra Hjøring amt af 11/2 om at funktionstiden for

de nuværende hegnsynsmænd (lov af 6/3 1869 § 14) og vurderingsmænd
efter lov om mark og vejfred af 25/3 1872 udløber den 31 marts d.
og at nyt valg derfor bliver at foretage for helåret 1914-17

Det vedtoges at indstille følgende Adelhart Petersen Patten (tind)
og Kr Jensen Kobbeleede samt Kr D Larsen Overgåed til supleant
Lan Søndergård Vandbæk de samme indstilles til vurderingsmænd

7 Listen over vælgere til rigsdagens folketing berigtigedes
efter at have været fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid

Ingen indsigelser var fremkommen
8 Vederlag for medhjælp til formænden for indeværende regnskab

år forelå til 2de behandling Vedtoges som ved 1ste be-
handling enstemmigt

9 Til at revidere kommuneregnskabet for 1913-14 valgtes
Gårdejer Otto Kristensen Vogn og Kr Ditlev Larsen Overgaad.

10 Til sognerådets formand for næste regnskabsår valgtes
Jens Kr Kristensen genvalgtes

11 Forskjellige tryksager fra landsforeningen " Arbejdet adler"
forelå Toges til efterretning

12 Til afholdt aftenskole i Vogn skole i vinteren 13-4
bevilgedes 10 Kr til lys og varem og 20 Kr som honorar

Næste møde atholdes tissaag den 14 april 1914

Mødet hævet

J Kr KristensenNiels Peter Sørensen
Martin Thomsen Daniel Holm

Christian Andersen Jens Korsholt
Otto Christensen
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Forskjelligt
6
Skrivelse fra Hjøring amt af 11/2 om at funktionstiden for
de nuværende hegnsynsmænd (lov af 6/3 1869 § 14) og vurderingsmænd
efter lov om mark og vejfred af 25/3 1872 udløber den 31 marts d.
og at nyt valg derfor bliver at foretage for helåret 1914-17
Det vedtoges at indstille følgende Adelhart Petersen Patten (tind)
og Kr Jensen Kobbeleede samt Kr D Larsen Overgåed til supleant
Lan Søndergård Vandbæk de samme indstilles til vurderingsmænd
7
Listen over vælgere til rigsdagens folketing berigtigedes
efter at have været fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid
Ingen indsigelser var fremkommen
8
Vederlag for medhjælp til formænden for indeværende regnskab
år forelå til 2de behandling Vedtoges som ved 1ste be-
handling enstemmigt
9
Til at revidere kommuneregnskabet for 1913-14 valgtes
Gårdejer Otto Kristensen Vogn og Kr Ditlev Larsen Overgaad.
10
Til sognerådets formand for næste regnskabsår valgtes
Jens Kr Kristensen genvalgtes
11
Forskjellige tryksager fra landsforeningen " Arbejdet adler"
forelå Toges til efterretning
12
Til afholdt aftenskole i Vogn skole i vinteren 13-4
bevilgedes 10 Kr til lys og varem og 20 Kr som honorar
Næste møde atholdes tissaag den 14 april 1914

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Niels Peter Sørensen
Martin Thomsen

Daniel Holm
Christian Andersen

Jens Korsholt
Otto Christensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 14 april 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Flade Gjærum sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelsen

til den her forsørgelsesberettigede Lausine Christensen til 15 Kr mdlg.
fra 1ste marts at regne Til efterretning

2 Skjold sogneråd anmelder at have tilstået den her forsørgelsesberetti-
gede Ane Kirstine Thågård en brændselshjælp på 10 kr Til efterretning

3 Astrup Sogneråd anmelder at have tilstået den her forsørgelses-
berettigede Anna Gotfredsen en ekstrahjælps på 10 Kr. for februar
månde på grund af sygdom Til Efterretning

4 Udvalget for fattigvæsenet i Svendborg anmelder i skrivelse af
25/3 at have måttet stille kaution for ugift Niesine Christine
Steffensen ophold på derværende sygehus og forespørger om hun
erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen Afhøring er vedlagt
tilligemed skudsmålsbog hvoraf det fremgår at hun er født her
i sognet 3/12 1892 Anerkendes forsørgelsesberettiget her

5 Alborg politi meddeler at have udbetalt alimentationsbidrag
for ½ år til 27/3 1914 for daglejer Christian Christiansen Jensen
der er udvandeet, men antages forsørgelsesberettiget her
Til efterretning

6 Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for ½ år til 1/2 1914 for den her forsørgelsesbereti-
gede Christian Anton Christensen refunderet med 130 Kr.

Anvistes
7 Alborg politi begærer udlagt alimentationsbidrag for ½ år

til den 7/9 i år. for den her forsørgelsesberettigede Jens Lassen
Jensen boende i Tolne Anvistes

8
Formanden meddeltes at have udbetalt en konfirmati-

anshjælp af 25 Kr til den i V Brønderslev forsørgelses-
berettigede Martine Rimsø Nielsens søn Ejnar Valter Nielsen
i pleje hos Kristen Valther Eskjær heder Sanktioneredet
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Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 14 april 1914
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Flade Gjærum sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelsen
til den her forsørgelsesberettigede Lausine Christensen til 15 Kr mdlg.
fra 1ste marts at regne Til efterretning
2
Skjold sogneråd anmelder at have tilstået den her forsørgelsesberetti-
gede Ane Kirstine Thågård en brændselshjælp på 10 kr Til efterretning
3
Astrup Sogneråd anmelder at have tilstået den her forsørgelses-
berettigede Anna Gotfredsen en ekstrahjælps på 10 Kr. for februar
månde på grund af sygdom Til Efterretning
4
Udvalget for fattigvæsenet i Svendborg anmelder i skrivelse af
25/3 at have måttet stille kaution for ugift Niesine Christine
Steffensen ophold på derværende sygehus og forespørger om hun
erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen Afhøring er vedlagt
tilligemed skudsmålsbog hvoraf det fremgår at hun er født her
i sognet 3/12 1892 Anerkendes forsørgelsesberettiget her
5
Alborg politi meddeler at have udbetalt alimentationsbidrag
for ½ år til 27/3 1914 for daglejer Christian Christiansen Jensen
der er udvandeet, men antages forsørgelsesberettiget her
Til efterretning
6
Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for ½ år til 1/2 1914 for den her forsørgelsesbereti-
gede Christian Anton Christensen refunderet med 130 Kr.
Anvistes
7
Alborg politi begærer udlagt alimentationsbidrag for ½ år
til den 7/9 i år. for den her forsørgelsesberettigede Jens Lassen
Jensen boende i Tolne Anvistes
8
Formanden meddeltes at have udbetalt en konfirmati-
anshjælp af 25 Kr til den i V Brønderslev forsørgelses-
berettigede Martine Rimsø Nielsens søn Ejnar Valter Nielsen
i pleje hos Kristen Valther Eskjær heder Sanktioneredet
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Skolevæsen
9 Lærer Præstholm Måstrup skole forespørger om sognerådet har

noget imod, at han antager Seminaist Jens Paulsen 34 år gl.
demitteret fra Hjøring semmarium ifjor med 98 2/3 points som

vakancelærer følge tidligere forevist lægeattest lider Hrr Præstholm
af nervøs svækkelser og ønsker derfor at holde vakancelærer i
maj Juni og Juli måneder Sognerådet har intet at erindre

10 Lærer Andersen Blæsbjærg andrager om tilskuds af
kommunens kasse til lys og varme ved afholdt aftenskole
i afvigte vinter Bevilgedes 10 Kr til lys og varen samt 20 Kr.
som honorar

11 Ved levering af brændsel til kommunens skoler i
endeværende regnskabsår vedtoges det at tilbyde leverancen
for 135 Kr til lever skole o

12 Til det årlige vedligeholdelsesarbejde ved skolerne
forelå tilbud fra Gotfred Jensen Mastrup for 100 Kr.
hvilket tilbud antoges

Forskjelligt
13 Fra Mosbjærg sogns sygekasse forelå tilsendt en oversigt

over de i centralforeningen  Vendsyssel værende sygekassen
virksomhed i 1913

14 Redningshjemmet Kvindely" fremsender beretning og
anmoder om tilskud Henlagdes

15 Ligeledes fra Orerslev Børnehjem Henlagdes

16 Finsens Lysinstitut fremsender ligeledes beretning for
året 1913

17 Cirkulærer fra indenrigsministeriet af 19/3 angaende lov
af 25/2 1914 om forandret affattelse af fattiglovens §61 m.v.
der særlig angår understøttelse til blinde, der ikke betragtes som
fattighjælp m. o. Til efterretning

18 Andragende fra Læge Bjerregard Frederikshavn om
tilladelse til i sin praksis at befare sognets biveje med

et af ham anskaffet automobile, da det er 10 cm. længene
og ca. 50 kg. tunger end tilladt Tillades



138
Skolevæsen
9
Lærer Præstholm Måstrup skole forespørger om sognerådet har
noget imod, at han antager Seminaist Jens Paulsen 34 år gl.
demitteret fra Hjøring semmarium ifjor med 98 2/3 points som
vakancelærer følge tidligere forevist lægeattest lider Hrr Præstholm
af nervøs svækkelser og ønsker derfor at holde vakancelærer i
maj Juni og Juli måneder Sognerådet har intet at erindre
10
Lærer Andersen Blæsbjærg andrager om tilskuds af
kommunens kasse til lys og varme ved afholdt aftenskole
i afvigte vinter Bevilgedes 10 Kr til lys og varen samt 20 Kr.
som honorar
11
Ved levering af brændsel til kommunens skoler i
endeværende regnskabsår vedtoges det at tilbyde leverancen
for 135 Kr til lever skole o
12
Til det årlige vedligeholdelsesarbejde ved skolerne
forelå tilbud fra Gotfred Jensen Mastrup for 100 Kr.
hvilket tilbud antoges
Forskjelligt
13
Fra Mosbjærg sogns sygekasse forelå tilsendt en oversigt
over de i centralforeningen  Vendsyssel værende sygekassen
virksomhed i 1913
14
Redningshjemmet Kvindely" fremsender beretning og
anmoder om tilskud Henlagdes
15
Ligeledes fra Orerslev Børnehjem Henlagdes
16
Finsens Lysinstitut fremsender ligeledes beretning for
året 1913
17
Cirkulærer fra indenrigsministeriet af 19/3 angaende lov
af 25/2 1914 om forandret affattelse af fattiglovens §61 m.v.
der særlig angår understøttelse til blinde, der ikke betragtes som
fattighjælp m. o. Til efterretning
18
Andragende fra Læge Bjerregard Frederikshavn om
tilladelse til i sin praksis at befare sognets biveje med
et af ham anskaffet automobile, da det er 10 cm. længene
og ca. 50 kg. tunger end tilladt Tillades
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19 Hjørring amt anvises i skrivelse af 30/3 restbeløbet af statskassens

tilskud til den af kommunen i året 1912-13 udrevede alderdomsunder-

støttelsen til udbetaling på Hjørring amtsstue med 803 kr 25 øre

20 Følgende regniner anvistes til udbetaling

De Kellerske anstalter for april kvartal 262 kr 50 øre
Sindssygehospitalet i Viborg 68,25
Hjørring Sygehus 142,50
Læge Mår Sindal ( Fattigvæsenet ) 133

( Alderdomsst 42

Sindal Apotek Fattigvæsnet 61,55
Alderdomsst 42

Fattiggården
Løve Apoteket Hjørring 11,10
Læge Laursen Bindslev 6,65
Læge Stougård Hjørring 18

Jørgen Jensen Sindal 31,54
Sagføren Emil Poulsen 19

Boglede Låge Frederikshavn 22,25

Næste møde afholdes Tirsdag den 12 maj 1914 kl. 3 efter

Mødet hævet

J Kr Kristensen Otto Christensen Daniel Holm

Martin Thomsen N P Sørensen Christian Andersen

Jens Korsholt

Valgmandsudvalg

i Mosbjærg den 29 juni 1914

I henhold til klg åbet brev af 13/6 1914 afholdtes valg

af 1 valgmand til at deltage i landstingsvalget i Ålborg

den 10 Juli i år. Der afgaves i alt 77 stemmer hvoraf 

55 stemmer faldt på Partikulier Kr Kristensen Vogn

21 på Sognerådsfmd J Kr Kristensen Gråmp og 2 på Gårdejer

kr Andersen Vogn hvorfor førstnævnte erklæredes for valgt

valgbestyrelsen

J Kr Kristensen Christian Andersen Jens Korsholt
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i Mosbjærg den 29 juni 1914
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 12 maj 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Formanden meddelte at have møtte stille kaution

for Indsidder Laurits Kr. Peaersen af Eskjær skovhus, for
indlæggelse på Øjenlæge Kindts Klimik i Ålborg, fra hvem
attest forelå om nødvendigheden af indlæggelsen. Af den optagne
afhøring syns det at fremgå at han er forsørgelsesberettiget i
Flade Gjærum kommune Saktioneredes

2 Ligeledes for fattiglem Jens Peter Kristensens indlæggelse
på Hjøring amts sygehøj Ligeledes

3 Børglum Herredskontor begærer et forskudsvis udlagte alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Bødker P M Peters
refunderet med 150 Kr Anvistes

4 Odense herredskontor begærer ligenedes udlagt alimentations-
bidrag for den her forsørgelsesberettigede Anton Christensen
refunderet med 60 kr. Anvistes

5 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i marts og april
måneder 5 af mand og 1 af kvindekøn der om intereses
som forsørgelsesberettigede her i kommunens

6 Tværsted Ugl. sogneråd anmelder at haves forhøjet understøttelse
til den alderdomsunderstøttede Peder Kr Vorm til 10 Kr mdlg.

fra den 1/4 d. dr. at regnes Til efterretning

7 Som begravelseshjælp til den alderdomsunderstøttede
Lars Kr Kristensen (Godsk) bevilgedes 25 kr

8 Ligeledes til den afdøde alderdomsunderstøttede Andreas
Pedersen Mastrup 25 Kr

Skolevæsen
9 Da stolperne ved gymnastikapparateren er raanes

ved Vogn skole er rådne vedtoges det at lade opsætte
ny stolper af Ujærn indstøbte i cement hvilket besørges af
Kr. Andersen vogn
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Vejvæsen
10 Andragende fra Propt Chr P Holm Eskjær om tilladelse

til med automobil at befare sognets biveje i almidelig tilladelse
gaves dog med forbehold at tilladelsen kan tages tilbage hvis der viser sig
ulemper derved, eller beboerne har der viser sig større utilmærket blandt beboerne

11 En klage over vejen fra Eskjær teglværk til Mosbjærg Mose-
brug fra beboeres på Eskjær hede m.fl. forelå tilitient gen-
nen amtet til sognerådets erklæring For et halvt år siden
grundforbedrede man forsøgsvis et stykke vej Fra teglværket og nord
efter med udlingst og Lyng kirsket man agter at forsætte med til

efteråret, forøvrigt er vejen i god stand nu for tiden
Forskjelligt

12 Fra amtet forelå anmodning om at indstille 2 mænd
til at foretage vurderinger til efterretning ved udlån af enge
diges og andre under offentligt tilsyn stående midler for treåret
1/7 1914 til 30/6 1917 Propt. Chr  Holm Eskjær og Grundejer Kr.
Hust Bindslev indstilles

13 Til voldgiftsmænd ved Jagtrettens afløsning i Hjøring amt
i henhold til lov af 25/3 1851 og lov af 8/5 1894 for treåret
1914-17 valgtes de afgåede Gårdejer Kr Andersen Søndergård
og A P Thomsen Bonet

14 Cirkulære fra sognerådsforeningen om at emner der ønskes
behandlede på foreningens generalforsamling må indsendes inden
22 maj. Henlagdes

15 Meddelelse fra sognepræsten om at Pastor Steincke Feade
er konstitueret som provst under provstens kurophold i Udlandet

16 Cirkulærer fra indenrigsministeriet af 7/3 i.år. angående
afholdelse af en håndværks og industritælling den 26 maj
Tællingen foretages ved udfyldning af dertil udarbejdede skemaer
der uddeles til enhver mand eller kvinde der driver selvstændig
industri eller håndværksvirksomhed eller driver industi
eller håndværk som bierhver skemaerne indsamles
derefter atter og indsendes gennem amtet til statitisk bureu
til at foretage den nævnte tælling valgtes Hend Tastrup
Marius Poulsen Måstrup

17 Der forelå anvisning fra amtet på 2den rate at stats-
tilskud for året 1913-14 med 237 Kr 41 øre Til efter
retning

18a Der dikteredes skolemulkter for mandernes marts
og april

18b Erhvervsskat her til kommunen for året 1914-15 påligendes
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19 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Frederikshavn

Tolne

Skæves
Sindal

Bindslev

Astrup

Torslev
Hørmested

Tværsted Ugle

Brønderslev
Horne Asdal

Råbjærg
Lendum
Læge Ingerslev

 Evechen 
Andreas Nielsen

Hjøring Sygehus

St Hans St Olaj

Juliam Christine Nyegård
Ellen Marie Andersen

Martin Morgret Nielsdatter
Marin Jensen

Birgitte Matilde Knudsen
Goergius Nielsen
Nielsine Kristiene Nielsen

Anders Peter Jensen
Kr Sørensens plejebørn

Anna Gotfredsen
Mikkel Larsen

Henrik Pedesens enke

Marie Jakobsen
Magdalene Larsen
Ane Petersdatter

Peder Kr. Voren
Jens Peter Olsen

Anton Anderssens forladte kone 
Høren Asdal Enke Ane Marse Kristiansen 15 kr

Karen Marie Olesen
Sigfred Andersen

(Lars Goask)
Transport af Difteritisfatinster
Karl Jensen

172 kr 50
54

90

316 30
54 kr
27 "

87 k. 75.
45

132,75
67 kr 50 øre

20, 00
87, 50"

101 kr. 14 Ør
98 , 36

199,51
54 kr

61 kr. 50
42 , 38 "

70 , 50 "
174 kr. 38 øre

41 kr 25 øre

48 , 11 
89 , 36 "

90

67 , 50 øre
7 , 50 øre

23 kr. 20 øre
6 kr

40 kr
45 , 50 Kr

12, 00

105, 00 "

20. Andragende fra bestyrelsen af Mosbjerg sogns hjælpe-
kasse omtilskud af kommunens kasse for indeværende
er. Bevilgedes 400 kr
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21 Andragende fra alderdomsunderstøttet Christiansen Christensen
om Forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 10 kr
mdig fra den 1/7 i år at regne

22 Fra Hend Martin Thomsens Eskjær hede kommunesket foreslå
klage over sin ansættelse til kommuneskat Skatteindkomsten
nedsattes til 600 Kr

Næste møde atholdes Tirsdag den 9 Juni
Mødet hævet

J Kr Kristensen Christian Andersen
Martin Thomsen Otto Christensen
Daniel Holm Niels Peter Sørensen

Jens Korsholt



143
21
Andragende fra alderdomsunderstøttet Christiansen Christensen
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Næste møde atholdes Tirsdag den 9 Juni
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Daniel Holm

Niels Peter Sørensen
Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 9/6 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Hjøring byråds fattigudvalg meddeler i skrivelse af 1/5 i år

at have tilstået den her forsørgelsesberettigede Adolf Thomsens enke
en huslejehjælp af 25 Kr foruden Forskjellig ekstrahjælp Til efterretning

2 Den under fekt. 1 i forrige møde omhandlede Indsider Lau
rits Kr Pedersen af Eskjær Skovhus erkendes i skrivelse af 8 ds
fra Flade Gjærum sogneråd at være forsørgelsesberettiget i Flade
Gjærnm kommune Til efterretning

3 Skrivelse fra Hjøring amt af 30/5 angående den under
fekt 1i mødet den 10/3 i år omhandlede Søren Chr Christensen
af Sindal som af Sindal sogneråd formentes at være for-
sørgelsesberettiget heri og derfor havde indsendt sagen til amtets
afgørelse. Amtet solverer at bemeldte Søren Chr Christensen
er forsørgelsesberettiget i Sindal Til efterretning

4 Skrivelse fra Overretssagfører Bache Københavns som sag=
fører for Styrmands Christens Jensenius Møller Wendt, som er
født her i sogent den 28/6 1875 ( Bollehede ) om forsørgelses-
attest i anledning af ægteskab Attesten meddeltes

Vejvæsen
5 Fra amtet forelå oversigtsskemar over kommunens offen

lige biveje til udfyldning angående de grundforbedringer
og vedligeholdelsesarbejder der agtes foretagne i ants løb

6 Den under pekt. 11 e forrige møde behandledes klage
over Lakhjemvejen har foreligget til behandling i amtsrådets
møde den 8 ds. og iførge aiteratet i bladen vedtog amts -
rådet intet at foretage i sagen i forventning om at
sognerådet i henholds til den under sagen afgiven erken-
ring vil forbedres vejen i løbet af sommeren

Det vedtoges at forbedre vejen som vedtaget i forrige møde

7 Andragende fra Gårdejer Jørg. Larsen Gårdbogård om Tilladelse til at
befare sognets veje med automobil Tillodes under samme betingelser
som Propet Holm Eskjær
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Forskjelligt

8 Råbjærg sogneråd meddeler at have anvist Husmd Jens K. Sørøg til

erhvervsskat dertil kommunens for indeværende år med 5 kr 10 øre

LIgeledes fra Sindal sogneråd A Jensen Våen 16

Flade Gjærum Lauristen 10,44

Bindslev Pastor Kirkegård 45 , 60

Niels Vestergård 3,80

Peter Sørensen 3,04

9 Hjøring amts sognerådsforening meddeler at generalforsamlingen
aflevedes ansdag den 24 ds. på Forsamlingsbygningen i Hjøring
Til repræsentanter valgtes Frrmanden og Jens Korsholt

10 Skrivelse fra Alborg Stiftamt af 2215 angående ankostningen
ved landstingsvalget den 21/11 for samt affattelse at valglister. Herværende
kommunes andee i disse er polignet med 27 kr. 19 øre henvises

11 Plantningsselskabet i Tolne Skov meddeler at der afholdes
generalforsamling i Pavillonen Tirsdag den 23 ds. Til at repræsentere
Sognerådt valgtes K Andersen Søndergård

12 Fra amtet forelå tilstillet forskjenges cirkulærer skude
til statitiske opgørelser m.m. som toges til efterretning

13 Laurits Pedersen af Eskjær skovlens tilstodes en Fattig-
understøttelse af 20 Kr.

14 Maren Jensens Mosbjerg tilstodes 20 Kr til ildebrændset

15 Thomie Paulsen Måstrup 20 Kr til ildebrændsel

16 Ane Pedersens Eskjær hede 10 Kr til ildebrændsel

Næste møde afholdes Tirsdag den 14 Juli

Mødet hævet

J Kr Kristensten
Daniel Holm Jens  Korsholt

Otto Christensen N P Sørensen
Christian Andersen Martin Thomsen
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Forskjelligt
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Til repræsentanter valgtes Frrmanden og Jens Korsholt
10
Skrivelse fra Alborg Stiftamt af 2215 angående ankostningen
ved landstingsvalget den 21/11 for samt affattelse at valglister. Herværende
kommunes andee i disse er polignet med 27 kr. 19 øre henvises
11
Plantningsselskabet i Tolne Skov meddeler at der afholdes
generalforsamling i Pavillonen Tirsdag den 23 ds. Til at repræsentere
Sognerådt valgtes K Andersen Søndergård
12
Fra amtet forelå tilstillet forskjenges cirkulærer skude
til statitiske opgørelser m.m. som toges til efterretning
13
Laurits Pedersen af Eskjær skovlens tilstodes en Fattig-
understøttelse af 20 Kr.
14
Maren Jensens Mosbjerg tilstodes 20 Kr til ildebrændset
15
Thomie Paulsen Måstrup 20 Kr til ildebrændsel
16
Ane Pedersens Eskjær hede 10 Kr til ildebrændsel
Næste møde afholdes Tirsdag den 14 Juli

Mødet hævet
J Kr Kristensten
Daniel Holm

Jens  Korsholt
Otto Christensen

N P Sørensen
Christian Andersen

Martin Thomsen
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Sognerådsmøde

i fattiggårdens Tirsdag den 14 Juli 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra Fra Vrå  Em sogneråd af 7 ds. om at man

har tilstået Pige Ottine Marie Adraesen en månedlig un
derstøttelse af 15 Kr med forespørgsel om hun anerkendes
forsørgelsesberettiget her Afhøring vedlagt Anerkendes
forsørgelsesberettiget her

2 Hjøring byråds fattigudvalg anmelder at have tilstodt
den her forsørgelsesberestigede Martin A Nielsens kone lægehjælp
samt medicin Til efterretning

3 Skrivelse fra Tolne sogneråd af 12/6 om ydet under-
støttelse til Ottine Marie Andersen og om hun erkendes
forsørgelsesberettiget her Anerkendes (Er den samme som
nævnt under 1ekt 1.)

4 Herredskontoret Sæby begærer forskudsvis udlagt almen-
tationsbidrag for den ber forsørgelsesberettigede Murer Jens
Kr Kristensen refunderet med 25 Kr Anvistes

5 Børglum Herredskontor begærer lignedes udlagt almen-
lationsbidrag for Daglejer Niels Kr Jensen af Tårs (Byes Ne
refunderet med 30 kr Anvistes Afsoning begænes

6 Skrivelse fra Hjørring amt af 8 ds om ovennævnte
Niels Kr Jensen erkendes forsørgelsesberettiget her i komme-
mu i anledning af en ny paterinitetssag der er ansagt
imod ham erkendes forsørgelsesberettiget her.

7 Skrivelse fra Bjergby Mygdal Sogneråd af 10/6 om
at man i henhold der lov om understøttelse til børn
af enke har tilstået Enke Ane Kore Kristiansen en
understøttelse af 80 Kr årlig med forespørgsel om hun
erkendes forsørgelsesberettiget Eer Anerkendes forsørgelsesberettige
her

8 Formandens meddeltes at have udbetalt en visehjælp
til Laurits Kr Peaersen af Eskjær Skovhus på 25 kr til
en rejse til København for at konseltere en specialist i
øjensygdomme Sanktioneredes
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9 Fødselsindberetning fra sognepræsten for maj og Juni månide
5 af mand og 3 af kvindekøn der alle noteredes som fødehjem-
stedsberettigede her

Skolevæsen
10 Fra Sagfører Emil Poulsen forelå tilsendt skøder på 2 porcelle

til Mastrup og Vogn skoler

11 Vejvæsen
Fra Hjøring amt forelå skrivelse af 13/6 med meddelelse

om at amtsrådet i mødet den 8/6 vedtog i henhold til
sognerådets erklæring i sagen om Lækhjensvejen i foreløbig ikke
at foretage videre i sagen Til efterretning

Forskjellige
12 Fra amtet forelå tilstillet lov af 13 Juni 1914 om oprettelse

af Amtmandsbrug samt skemaer til andragende om statslån
til disse i henhold til nævnte lov

13 Fra Amtet forelå ligeledes anvisning på refusion for
maskinsyn i tidsrummet fra 24/10 12 til 30/11 13 med 63 kr 40 øre
Til efterretning

14 Fra skatterådet forelå tilstillet normalskala til brug
ved ansættelsen af indkomst for landbrugere

15 Husbestyrerende Kristen Sørensen Abildgård Vogn ansattes
til skat fra 1ste Juli i år af en indkomst af 600 Kr arlig
Skat 12 kr 60 øre

Næste møde afholdes Trsdag den 11 august 1914

Mødet hævet

Kr Kristensen Daniel Holm
Martin Thomsen Otto Christensen
Niels Peter Sørensen Jens Korsholt

Christian Andersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 11 august 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Formanden meddelte at have udbetalt en understøttelse

af 20 Kr for Juli mand til Arbejdsmand Laurits Kr Pedersen af
Eskjær skovhus og at en lignende understøttelse måndlig og mulig
mere sansynligvis vil blive nødvendig, da han nu er fuldstænding,
uarbejdsdygtig på grund af stærk svækket syn. Bevilgedes
40 Kr. mdlg. fra 1 august i år at regne

2 Herredskontoret Frederikshaver begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede mure Jens
Kr Kristensen1 refunderet med 69 kr Anvistes . Afsoning
Begæres

3 Skrivelse fra Kolding fattigvæsen om at den blinde
kurvemager Alfred Madsen er tilstået en understøttelse af

10 Kr med Forespørgsel om han erkendes forsørgelsesberettiget
her og om man i så tilfælde vi modtage ham hjemsendt, da
man må betragte ham som fast understøttet Erkendes for-
sørgelsesberettiget her dgr kan man ikke erkende ham som fast
understøttet hefra, hvorfor man ikke kan modtage ham hjem-

sendt foreløbig
4 Skrivelse fra Mosbjærg sogns værgeråd af 3 ds. om at

man har besluttet at forældsemagten over barnet Carla Vioia
Petersen født 21/11 i Frederikshaver fratages moderen Dorben
Caroline Marie Petersens samt at barnet er anbragt i
pleje hos Hmd Johannes Andersens Bollehede Mark

Til efterretningForskjelligt
5 Skrivelse fra Hjøring amt af 29/7 med anvisning

på forskud af statskassens tilskud til den af Kommunen
i regnskabsåret 1913 -14 udredede alderdomsunderstøttelse
med 1450 Kr Til efterretning

6 Herredskontoret Frederikshavn fremsender udstykning
af den Jakob Møller tilhørende ejendom i Houp"

Til efterretning
7 Skrivelse fra Skatterådet Frederikshavns af 23/7

med ansættelse af 10 skatteydere til statsskat, hvis an-
sættelse skatterådet har forhøjet over den af sognerådet
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foretagne ansættelse Sogneraad kan ikke anse de nævnte for-
højelser for heldig da ligningsmyndigheden derved fuldstændig fra
tages sognerådet men man må jo finde sig i fremgangs-
måden og tage skrivelsen til efterretning

8. Det vedtoges i henhold til cirkulære fra indenrigsministe-
af 8 August d.år. at såfremt det bliver nødvendigt for hjælpe-
kassen at yde understøttelsen til trængende familier i anledn
ning af ekstraordinære indkaldeser til militærtjeneste i.år.
er sognerådet viig til at yde det nødvendige Tilskud til
hjælpekassen i denne anledning

9 Andragende fra Bestyrer Kr. Martinus Jensen af Houp
(som søger understøttelse til oprettelse af et husmændsbrug )
om attest af sognerådet i den anredning i henhold til
loven Da andrageren kun har opholdt sig her i kommu-
me i ca. 1 maned og er nærmest ubekendt her i sognet
vedtoges det at man kun kan give en noget betinget er-
klæring i denne retning.

Næste møde afholder Tirsdag den 8 sept

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt: Daniel Holm
Otto Christensen Martin Thomsen

Niels Peter Sørenset Christian Andersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 8/9 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse.

1 Skrivelse fra udvalget for fattigvæsenet i Kolding angande

den under pkt. 3 i forrige møde omhandlede blinde kurvemager

Alfred Madsen som den 17 ds. f.m. har begæret sig indlagt fra

den derværende fattiggård da han var fuldstændig blottet for

erhverv subsistensmidler og bolig og derefter begæret sig hjemsendt

til sin forsørgelseskommune, hvorfor man har måttet mod-

tage ham hjemsendt og ankom her til fattiggården den 28 fm.

2. Skrivelse fra Tolne sogneråd af 22/8 om den alderdoms-

understøttede Mikkel Larsen, der er tilstået en uderstøttelse

af 20 kr. mdlg. erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen

Anerkendes forsørgelsesberettiget har

3 Skrivelse fra Tværsted Ugb. sogneråd af 19/8 om at

man har tilstået Tjænestepige Agens Kristensen en fattigunder-

støttelse af 25 Kr begrundet pa sygdom og forespørger om

hun erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen

Afhøring er vedlagt Anerkendes forsørgelsesberettiget her

4 Andragende fra Christiane Christensen om understøttelse

til brændsel Bevilgedes 20 kr

Vejvæsen

5 Det vedtoges at bortlicetere eller mulig bortakkordere

følgende skærver til levering i efteråret og vinteren

På Tolne Eskjær vejen 70 Mom, 5/4" skjærve

Fra Mejeribyen til Kirken 20 Kbrn

Eskjær til Teglværket 30 

Vogn til Tolne sogneskjel 30 

Dersom skjærvesen kan bortakkordens til en pris af indtil

75 kr pr kbf leveret pa vejen vedtoges det ikke avertere

6 Til snefoged i Måstrup distiekt istedetfor Gårdejer

Jens F Jensen Nørgård der er bortrejst valgtes Gårdejer Jens

Sørensen Pørsenn
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Forskjellige
7 Skrivelse fra Hjørring amt af 3 ds. angående valg af et

medlem til en kommission til regulering af prisen på vare
og iøvrigt landets forsyning med levnedsmidler i henhold til
kongelig anordning af 7/8 D. år. For herværende kommunes
vedkommende valgtes J Kr Kristensen Grårup

10 Ligeledes valg af en mand til at afgive vota til kapie
tilstæltens fastsættelse i treåret 1914-16 Købmd Janus
Jensen Mosbjærg genvalgtes

11 Ifølge meddelelse fra Amtet er de som 1ste rate af stats
tilskud for indeværende er anvist kommunen et beløb af
237 kr 41øre Til efterretning

12 Fra indenrigsministeriet forelå forskjellige cirkulær om
erhvervelse af indfødsret understøttelse af hjælpekassen under

indkaldelse til militærtjeneste mm.

13 Nationalforeningen fremsender beretning om virksomheden
i det forløben åd og anmoder om tilskrud Bevilgedes 10 kr

14 Skolemulkter dikseredes for Juli og august
Mødet hævet

Næste møde afholdes tirsdag den 13 oktober
Kr Kristensen Christian Andersen

Otto Christensen Martin Thomsen
Daniel Holm Jens Korsholt

Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13/10 1914
Fattigvæsen

1 Fattigudvalget Hjørring anmelder at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Martin Altrea Nielsens kone medicin

Tid efterretning

2 Sindal Astrups Sogneråd anmelder at have tilstået
Karl Adolf Thomsens enke Martina Thomsen en kontirmations-
hjælps på 30 Kr. og forespørger om hun erkendes forsørgelsesberettig-
get her i Kommunen erkendes forsørgelsesberettiget her

3 Herredskontor Frederikshavn begærer udlagt alimentations
bidrag for den her forsørgelsesberettigede Murer Jens Chr Christensen
refunderet med 33 Kr Anvistes Afsoning begæres

4 Børglum Herredskontor begærer udlagt alimentationsbidrag for
den her forsørgelsesberettigede Bødker Peter Martinus Pedersen
der forgæves er efterlyst refunderet med 150 Kr Anvistes

Afsoning begæres
5 Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimen-

tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr Anton
Christensen refunderet med 30 Kr. Anvistes

Afsoning begæres
6 Alborg Politi meddeler at have udbetalt alimentati-

onsbidrag for Daglejer Christian Christiansen Jensen med
36 Kr Alimentanten der antages forsørgelsesberettiget her
er udvandret til Amerikas til efterretning samt begærer

bidrag for Jens Larsen Jensen refundent med 30 kr Anvistes
7 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Juli og

august 3 af mand og 2 af kvindekøn som alle noteres
som fødshjemstedsberettiget her

Vejvæsen
8 Fra amtet forelå tilsendt oversigten over kommunens

offentliges bivejer med vejkommiteens bemærkninger som
toges til efterretning

9 Som vedtaget i forrige møde var der avertent
i Vend. Tid. om tilbud på skjærvet, da de ingen akkord har kunnet
afmås underhånden, der var dog intet tilbud fremkommen, hvor-
for man atter må forsøge at fremskaffe tilbud
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4
Børglum Herredskontor begærer udlagt alimentationsbidrag for
den her forsørgelsesberettigede Bødker Peter Martinus Pedersen
der forgæves er efterlyst refunderet med 150 Kr Anvistes
Afsoning begæres
5
Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr Anton
Christensen refunderet med 30 Kr. Anvistes
Afsoning begæres
6
Alborg Politi meddeler at have udbetalt alimentati-
onsbidrag for Daglejer Christian Christiansen Jensen med
36 Kr Alimentanten der antages forsørgelsesberettiget her
er udvandret til Amerikas til efterretning samt begærer
bidrag for Jens Larsen Jensen refundent med 30 kr Anvistes
7
Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Juli og
august 3 af mand og 2 af kvindekøn som alle noteres
som fødshjemstedsberettiget her
Vejvæsen
8
Fra amtet forelå tilsendt oversigten over kommunens
offentliges bivejer med vejkommiteens bemærkninger som
toges til efterretning
9

Som vedtaget i forrige møde var der avertent
i Vend. Tid. om tilbud på skjærvet, da de ingen akkord har kunnet
afmås underhånden, der var dog intet tilbud fremkommen, hvor-
for man atter må forsøge at fremskaffe tilbud
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10 Skolevæsen
Fra skoledirektionen var modtaget cirkulære fra ministeriet

om indberetning om forandringer i lærerens afløsningsvederlag for
offer og akcidenser Der er ingen forandringer sket her i kommunen

Forskjelligt
11 Da hidtilværende brandfoged i Mosbjerg sogns sydlige

Kreds Gårdejer Kr Andersen Ø Storgård efter endt funktionstid
har begæret sig fritaget for nævnte hverv vedtoges det at indstille
Partikulier Kr Kristiansen til brandfoged og Møller N Andersen
Vogn Mølle og Ejner Kristensen Dyrhaven til videre

12 Fra herredskontoret forelå tilstillet cirkulære fra inden
rigsministeriet med forbud mod at anvende attærsket ryg og
hvede til fodring og spiritusfabrikation. Til efterretning

13 Selskabet " Hedebruget" anmoder om Tilskud af kommu-
nens kasses Bevilgedes 10 Kr

14 Ligeledes fra Samfundet og hjemmet for vanføre
Henlagdes

15 Skrivelse fra Hjøring amt af 30/9 i.år hvormed sogne-
rådets udtalelse angående ordningen af Jordimodeværenet
på landet forsåvidt angør det kommunen vedrørende
Jordemoder distrikt i henhold til lov af 13/6 i.å. begæres

Sognerådet finder at de nuværende forhold i så henseende
er tilfredsstillende

16 Følgende regninger anvistes til udbetaling
De Kellerske anstalter for oktober kvartal

Sinsygehospitalet Viborg

Læge Laurisen Bindslev

Læge Mår Sindal

Sindal Apotek

Jørg Jepsen Sindal

Læge Stougård Hjørring

262 kr 50 øre

69

11 , 30

65 , 60

63 , 84

58 , 94

6

17 Andragende fra Helene Lille om understøttelse

til brændsel Bevilgedes 25 kr

18 Det halvårlige ordinære vejsyn afholtes lørdag

den 31 oktober og foretages af J Kr Kristensen Daniel Holm

Jens Korsholt og Otto Kristensen
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19 Der foretoges tillægsligning fra 1ste oktober at regne

Hmd Ole Damgard Blæsbjærg Indkomst 500 Kr
Slagter Klostrup 300

Næste møde afholdes tirsdag den 10 novmber. 1914

Mødet hævet

J K. Kistensen Jens Korsholt.
Christian Andersen Otto Christensen Daniel Holm
Niels Peter Sørensen Martin Thomsen

Ekstraordinært sognerådsmøde

Tirsdag den 27 oktober hos Janus Jensen i Morsbjerg

1 I anledning af en gennem Amtet fra Bindslev
sogneråd modtaget skrivelser og ligeledes fra Tolne
sogneråd modtaget henvendelse angående en omordning
af Jordemoderdistrikteen vedtoges det i forening med
Bindslev og Tolne Sogneråd som deltog i mødet, at anbefal
følgende ordning af Jordemoderdistriktene

Den for Bindslev og Mosbjærg hidtil fælles Jordemoder
mod bopæl i Bindslev ved Binasen Mosbjærg sognskjel
flyttes længere vest på med hojede i eller i nærheden af
N. Bindslev by og der ansættes en Jordemoder for Mosbjærg
og Tolne sogn med bopæl ved Tolne st. den vestsige del
af Mosbjerg sogen kan eventuelt henvises til Bindslev

2 Der afsluttedes akkord med Niels Kristensen Stubben i Dende
som var tilstedes om levering af 20 Kt 5/4" skjærver til 80 kr for Abf
og ca. 6 Rlj 1½ samt ca 12 Kbt. 3 skjærver til henholdsvis 80 og
75 Kr. De 5/4" leveres inden 1ste maj og de 1½2" og 3a leveres
endnu 1ste septb. 1915

Niels Kr Christensen
Mødet hævet

J Kr Kristensen Christian Andersen
Niels Peter Sørensen Otto Christensen
Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 10 novbr 1914

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Flade Gjærum sogneråd anmelder at have bestået den her

forsørgelsesberettigede Laurine Kristensen 12 Kr til ildebrændsel
Til efterretning

2 Skrivelse fra Højen Jerlev sogneråd pr Veje om at man
har tilstået Fodermester Kristian Andreasen 35 Kr. som
alderdomsunderstøttelse med forespørgsel om man anser
ham for værdig til alderdomsunderstøttelse i henhold
til §2 i lov af 1891 om alderdomsunderstøttelse og om
han erkendes for forsørgelsesberettiget her erkendes forsør-
gelsesberettiget her, iøvrigt undersøges det nærmere om han
er værdig alderdomsunderstøttelser

3 Skrivelse fra Sindal sogneråd om at man har
tilstået Enke Aen Marie Sørensen en alderdomsun-
derstøttelse af 15 Kr mdg. fra 1/12 i år. at regne og om
hun erkendes forsørgelsesberettiget har Erklæres forsør-
gelsesberettiget her

4  Andragende fra Ane Kristine Kristensen Måstrup
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 10 kr mdlg.
fra 1ste decbr. i.år at nye

5 Odense Herredskontor begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede
Peter Anton Christensen refunderet med 60 Kr

Anvistes afsoning begæres

6 Nørrevang Tørvig Herredskontor begærer forskudsvis
udlægt alimentationsbidrag for Anders Peter Pedersen
refundert med 30 kr. Hans afholdssted søges oplyst

først, men er sandsynligvis forsørgelsesberettiget herForskjelligt
7 Anvisning fra Hjøring amt fra den statskassen

påhvilende andel af Kommunens tilskud til hjælp-
kassen i året 1913-14 - Anvises med 70 Kr.

8 Ligeledes meddelse fra amtet om at Partikulier Chr
Christiansen Vogn er udnævnt til brandfoged i Mosbjerg

sognes sønde distrikt Til efterretning
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9 Landsforeningen „ Arbejdet adler ” sender beretning og

anmoder om tilskud henlægdes

10 Følgende regninger anvises til udbetaling
Frederikshavns Julian Nygård 164,70

Matilde Nielsdatter 90,00
Ellen Andersen 54,00

308,70
Hørmested Ane Petersdatter 78,00

Maren Jakobsen 65,25
Magdalene Larsen 102,94

246,19
Sindal Georgius Nielsen 76,69

Nielsine Kr Nielsen 45
121,69

Tværsted Uggerby Jens Peter Olsen 45,00
Peder Kr Vorm 45,00

Agnes M Kristensen 54,11
144,11

Brønderslev Anton Andersen 90,00
Torslev Henrik Pedersens enke 72,75

Flade Gjærum Lauris Kristensen 69,00
Bindslev Anders P Jensen 67,50
Hjørring Adolf Thomsens enke 19,94

Martin A Nielsens kone 128,29
148,23

Vrå Em Ostine Marie Andersen 51,00
Astrup Mikkel Larsen 50,25

Anna Gotfredsen 68,55
118,80

Sønderborg Nielsine Kristine Steffensen 125,63
Snested Kistrup Martine Thomsen 22,50
St. Hans St Olaj St. Hans St OlajKarl Jensen 112,50
Lærer Nielsen Bagterp plejeløn 1ste halvår 40,00
Chr Korsholt leveret til Måstrup skole 142,83

Næste møde afholdes tirsdag den 8 decbr

møde havet

J Kr Kristensen Jens Korsholt

Martin Thomsen Otto Christensen

Niels Peter Sørensen Christian Andersen

Daniel Holm



156
9
Landsforeningen „ Arbejdet adler ” sender beretning og
anmoder om tilskud henlægdes
10
Følgende regninger anvises til udbetalingFrederikshavns Julian Nygård 164,70

Matilde Nielsdatter 90,00
Ellen Andersen 54,00

308,70
Hørmested Ane Petersdatter 78,00

Maren Jakobsen 65,25
Magdalene Larsen 102,94

246,19
Sindal Georgius Nielsen 76,69

Nielsine Kr Nielsen 45
121,69

Tværsted Uggerby Jens Peter Olsen 45,00
Peder Kr Vorm 45,00
Agnes M Kristensen 54,11

144,11
Brønderslev Anton Andersen 90,00

Torslev Henrik Pedersens enke 72,75
Flade Gjærum Lauris Kristensen 69,00

Bindslev Anders P Jensen 67,50
Hjørring Adolf Thomsens enke 19,94

Martin A Nielsens kone 128,29
148,23

Vrå Em Ostine Marie Andersen 51,00
Astrup Mikkel Larsen 50,25

Anna Gotfredsen 68,55
118,80

Sønderborg Nielsine Kristine Steffensen 125,63
Snested Kistrup Martine Thomsen 22,50
St. Hans St Olaj

St. Hans St OlajKarl Jensen
112,50

Lærer Nielsen Bagterp plejeløn 1ste halvår 40,00
Chr Korsholt leveret til Måstrup skole 142,83

Næste møde afholdes tirsdag den 8 decbr
møde havet

J Kr Kristensen
Jens Korsholt

Martin Thomsen
Otto Christensen

Niels Peter Sørensen
Christian Andersen

Daniel Holm



157

Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 decem. 1914

Fattigvæsen
1/ Børglum herredskontor begærer et forskudsvis udlagt alimen-

tationsbidrag for Fodermester Niels Kristine Kristensen refundent
med 30 kr. Kan ikke foreløvig erkendes for forsørgelsesberettiget
her da man ikke kender hans Opholdssteder i de sidste ca 9 år

2/ Herredskontoret i Sæby begærer ligeledes alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Jens Kr Kristensen refunderet
med 26 kr. Anvistes

3/ Herredkontoret i Hjøring ligeledes for den her forsørgel
sesberettigede Herman Kristensen med 30 kr. Anvistes

4/ Herredskontoret i Frederikshavn for den her forsørgelses-
berettigede Rudolf Svv. Nygård med 30 kr. Anvistes

5/ Strandby Færsø sogneråd meddeler at have tilstået
enke Ane Johanne Martin Thomsen fattighjælp og
forespørger om hun erkendes forsørgelsesberettiget Her i
kommunen Afhøring vedlagt Erkendes forsørgelsesberet-
liget her

6 Torslev sogneråd meddeler at haves tilstodt den her
forsørgelsesberettigede Henrik Pedersens enke en ekstrafattig-
hjælp af 5 Kr. for novbreåned Til efterretning

7 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i septe og
oktober måneder 5 af mand og 4 af kvindekøn

Forskjelligt
8 Gennem skatterådet forelå tilstillet klage fra

Proprietær Holm Eskjær til landsoverskatterådet over den
ansættelse af formue og indkomst som skatterådet havde
foretaget, til sognerådets erklæring, særlig udbedes erklær-
ring om værdien af besætning og inventar på klagerens
ejendom Det vedtoges at erklære sig derhen at man

henholde sig til den i skrivelse de skatteraaet af 10/6
afgiven erklæring Værdien af besætning og inventor en ansat

til en ejendomsskyldsværdi af 33.000 Kr om denne ansættelse er
rigtig kan sognerådetikkeafgøre
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9 Skrivelse fra skatterådet af 25 f m hvormed sognerådet indly-

til ved repræsentanter at deltage i maaet et møde sammen
med Skatterådet og et udvalg fra landsoverskatterådet som afhold
i Hjørring onsdag den 9ds. Det vedtoges at alle sognerådets
medlemmer giver møde

10/ Høstskema forelå tilstillet fra Amtet til udfyldning

11/ Fra Amtet forelå ligeledes lov om midlertidigt statstilskud
til de kommunale hjælpekasser af 2/10 1914 samt forskjellige
cirkulærer m.m. Til Efterretning

12/ Overslag over Kommunens indtægter og udgifter i regn-
skabsåret 1915-16 forelå til 1te behandling Den endelige
udarbejdelse af overslaget udsattes til 2den behandling

13 Andragende fra Mosbjærg sogns sygekasse om tilskud
af Kommunens kasse Bevilgedes 50 Kr

14 Ligeledes andragende fra Mosbjærg afholdsforening
om tilskud Bevilgedes 10 Kr.

Næste møde afholdes Tirsdag den 12 Jan. 1915
Mødet hævet

J K. Kristensen Niels Peter Sørensen
Daniel Holm Otto Christensen

Christian Andersen Martin Thomsen
Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 Januar 1915

Fattigvæsen
1/ Lendum Sognerad anmelder at hare tilstået den her forsør-

gelsesberettigede Sigfred Andersen 15 Kr til brændsel Til
efterretning

2/ Skrivelse fra Tune Landsogns sogneråd af 31/12 i.år.
om at man har tilstået Fodermester Christian Jensens forladtes
hustru Karoline en understøttelse af 10 Kr ugentlig med
forespørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget her i kom-
munen. Manden er født her i sognet den 20/6 1871 men
det er ikke oplyst hvor han opholder sig Afhøring vedlagt
Kan ikke foreløbig erkendes forsørgelsesberettiget her da det ikke

er oplyst hvor manden har opholdt sig siden sit 18 år.
3/ Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimen-

tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Rudolf Sor,
Nygård Prifesioent med 30 kr Anvistes

4/ Herredskontoret Frederikshave begærer ligeledes udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Murer Jens Kr.
Kristensen refunderet med 33 kr Anvistes

5/ Skrivelse fra Jerslev sogneråd af 8/12 får hvormed Dorthea
Karoline Marie Pedersen erkendes forsørgelsesberettiget der i
kommunen, så at den af herværende kommune udlagtes
plejeløn til barnet Carla Viola Petersen kan forventes
refunderet fra Jerslev kommune i henhold til lov af 14/4
1905 Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse og understøttelse til dnker mm.
6/ Sindal Sognerad meddeler i skrivelse af 13/12 for at have

tilstået Enke Anna Ottian Olesen en understøttelse af
60 kr årlig til barnet Dagny Olesen med forespørgsel om
hun erkendes forsørgelsesberettiget her Erkendes forsør-
gelsesberettiget her

7/ Andragende fra enke Martine Andersen hestevænske
i Plet i mosbjærg om understøttelse til børnene Christian
og Jens Chr Sørensen i henhold til enkeloven Bevilgedes

180 Kr. årlig fra 1 Januar 1915 at regne
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 12 Januar 1915
Fattigvæsen
1/
Lendum Sognerad anmelder at hare tilstået den her forsør-
gelsesberettigede Sigfred Andersen 15 Kr til brændsel Til
efterretning
2/
Skrivelse fra Tune Landsogns sogneråd af 31/12 i.år.
om at man har tilstået Fodermester Christian Jensens forladtes
hustru Karoline en understøttelse af 10 Kr ugentlig med
forespørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget her i kom-
munen. Manden er født her i sognet den 20/6 1871 men
det er ikke oplyst hvor han opholder sig Afhøring vedlagt
Kan ikke foreløbig erkendes forsørgelsesberettiget her da det ikke
er oplyst hvor manden har opholdt sig siden sit 18 år.
3/
Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Rudolf Sor,
Nygård Prifesioent med 30 kr Anvistes
4/
Herredskontoret Frederikshave begærer ligeledes udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Murer Jens Kr.
Kristensen refunderet med 33 kr Anvistes
5/
Skrivelse fra Jerslev sogneråd af 8/12 får hvormed Dorthea
Karoline Marie Pedersen erkendes forsørgelsesberettiget der i
kommunen, så at den af herværende kommune udlagtes
plejeløn til barnet Carla Viola Petersen kan forventes
refunderet fra Jerslev kommune i henhold til lov af 14/4
1905 Til efterretning
Alderdomsunderstøttelse og understøttelse til dnker mm.
6/
Sindal Sognerad meddeler i skrivelse af 13/12 for at have
tilstået Enke Anna Ottian Olesen en understøttelse af
60 kr årlig til barnet Dagny Olesen med forespørgsel om
hun erkendes forsørgelsesberettiget her Erkendes forsør-
gelsesberettiget her
7/
Andragende fra enke Martine Andersen hestevænske
i Plet i mosbjærg om understøttelse til børnene Christian
og Jens Chr Sørensen i henhold til enkeloven Bevilgedes
180 Kr. årlig fra 1 Januar 1915 at regne
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8/ Andragende fra Inger Ane Elisabeth Kristensen af Møstrup
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 5 Kr. mdlg. fra
1th januar i år at regne 

9/ Ligeledes fra Arbejdsmand Niels Larsen Jensen
af Måstrup Kunde ikke bevilges

10/ Indberetning fra sognepræsten om fødsler i novemher og
december måneder 1 af mand 2 af kvindekøn der alle noteres
som fødehjemstedsberettigede her

11/ Sindal sogneråd udbeder sig et børn noteret som føde-
hjemstedsberettiget her i kommunens da moderen Hilda Gogne
skal have opholdt sig her i kommunen 10 maneder dagen
for fødselen Noteres her

Skolevæsen
12/ Skrivelse fra sogenpræsten af 28 fr m med tilbud fra

„Danmarkssamfundet‟ der tilbyder et flag gratis til hver af
skolerne på betingelse af at det bliver flaget fra morgen til
Solnedgang på højtidsdage derunder i „Valdemarsdagen" og
at flaget vedligeholdes og fornyes senere Det vedtoges at
modtage 4 flag

13 Skrivelse fra Hjøring amt af 8 ds. f. m. om at der er
tildelt Mosbjærg kommune et beløb af 100 Kr. af det på
finansloven for året 1913/14 opførte beløb til understøttelse
af trængende kommuner til ophjælpning af denes skolevæsen
til efterretning

Forskjelligt
14 Skrindelse fra Hjøring amt af 19 ds f.m. om at det påhvile

herværende kommune at godtgøre statskassen et beløb af
71 Kr. 55 øre som udgifter til vurdering til ejendomsskyld i
afvigte finansår Anvistes

15 Amtsrådet meddeler at der for næste regnskabsår er
pålignet Mosbjærg kommune et beløb af 431 Kr 80 øre
som bidrag til amtrepartitionsfonden Til efterretning

16 Amtets tilladelse til at yde et bidrag af 50 Kr til
Mosbjærg sogns sygekasse Forelå Til eftereteretning

17 Skrivelse fra Amtet af 23 ds. f. m. om at de i sognerådet
besiddelse værende skemaer angående hærens forsyning
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med heste og vogn under mobilisering bedes tilindetgjorte efter

at lov af 16 Juni 1876 er bortfaldet Til efterretning

18/ Cirkulære fra indenrigsministeriet om eftergivelse af indkaldte
værnepligtiges skal m m. Til efterretning

19/ Beretning og regnskab fra landkommunernes ulykkesforsikring
forelå Til efterretning

20/ Hjøring Amtsråds forhandlinger i mødene den 14 septb og 12 oktober
forelå samt fortegnelse over de under Hjøring amts vejvæsen tilhørende
landveje og landvejsgader Til efterretning

21/ Overslag over kommunens indtægter og udgifter forelå til
2den behandling og vedtoges som affattet med 3/5 af den
faste skat på ejendomsskylden og 2/5 på hartkernet iøvrigt regnes
med omtrent den samme udgift og indtægt som i dette regnskabsør

22/ Fortegnelse over de kommunale vælgere i året 1915-16
affattedes og fremlægges til eftersyn fra den 16 til 31 ær.

23/ Mandtalsliste over de skatteydere der antages at komme
til at svare indkomst og formeeskat til staten i næste
skatteår affattedes

24 Legatrenterne for sidste år uddeltes til følgende
Ejler Ejlesen Holms legat 33 kr 44 øre Morten Adersen Vogn 15 kr.

Foltedager Nielsen
15 kr.

Kr Aug. Jørgensen Bollehede 18 Kr 44 øre
Severin Rises legat 8 kr 24 øre Jens Peter Nielsen Mastrup
Lars Andersens legat murer Andersen Måstrup
Jens Severin Kristensens legat Line Andreasen Måstrup
Oles Kjærsgards legat for fattige skolebørn Måstrup skole

25 Andragende fra Lærer Præstholm Mørtrup om afsked Fra
1/9 i.år. at regnne som anbefaledes og påtegnedes af sognerådet

26 Til snefoged i Bollebede distriktet istedetfor Gårdejer
Jakob Møller Houp der er bortrejst valgtes Hnd Levin

Jensen Bollehede Mark

Næste møde afholdes Tirsdag den 9/2

J Kr Kristensen Chr Andersen Jens Korsholt

Martin Thomsen Otto Christensen
Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården mandag den 8 februar 1915

Fattigvæsen.
1/ Lendum sogneråd meddeler at hame tilstået Sigfred

Andersen yderligere 10 kr. Til efterretning

2/ Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimentati
onsbiddag for Anders Peter Pedersen refunderet med 30 Kr
Anvistes

3/ Herredskontoret Frederikshavn begærer ligeledes udlagt alimen
tationsbidrag for Finn Larsen refunderet med 60 Kr

 Anvistes
4/ Den under pekt. 1 i december mødet omhandlede ali-

mentationssag forelå atter tilstillet fra Amtet med oplysnin
ger om bemeldtes Niels Kr Kristensens opholdssteder de senere
år Anvistes Afsoning begæres

5/ Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for Oskar Adolf Pedersen refunderet med 30 kr

 Anvistes Afsoning begæres
6/ Skrivelse fra Halling Thorsted sogneråd om C A Thågårds

enke erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget her

Alderdomsunderstøttele m.v.
7 Råbjærg Sogneråd erkender i skrivelse af 1 år

den under pkt.1 i forrige møde omhandlede Martin
Andersen for forsørgelsesberettiget i Råbjerg Kommune

Til efterretning
8 Skrivelse fra Binslev sogneråd af 13/1 hvor med

meddeler at der alderdomsunderstøttelsen til den her forsør
gelsesberettigede Anders P Jensen er forhøjet fra 15 til 30 Kr
malg. Til efterretning

9 Tværsted Ugh. Sogneråd meddeler i skrivelse af 22/1
at der er lilstået Peder Kr Vorm en understøttelse af 6 Kr.
til tørv Til efterretning
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163Forskjelligt
10 Sognerådsforeningen fremsender referat af repræsentantmødet i Århus

den 20 og 21 novbr 1911 Til efterretning

11 Danmarks Afholdsforenings Kontor fremsender beretning fra forrige
år Til efterretning

12 Beretning fra tilsynet med plejebørn i forrige år forelå
Sogneradet fandt ingen anledning til bemærkninger

13 Skatterådet meddeler at Martin Nielsen Eskjær teglværk er ansat
til skat af fast ejendom i Hjøring til indkomst 100 kr Formue 2000 Kr

og A Jensens Varn af ejendom i Sindal 4.000  9.000 4.000 9.000 
Til efterretning

14 Der forelå forskjellige cirkulærer fra ministeriet bl.a. om maxi-
malpns på Hvede og hvedeklid, om størrelsen af hjælpekassens
udgift til understøttelser i anledning af ekstraordinære indkal-
delser til militærtjeneste, forsorg for åndssvage børn

ekspropenering af fordævet brødkorn samt en fortegnelse fra
skattedeportementet om kurs på værdipapirer

15 Fortegnelsen over kommunale vælgere forelå til besigti-
gelse efter at have været fremlagt til eftersyn i lovbefalet
tid

16 Fortegnelse over vælgere til folketingsvalg affattedes

17 Til medhjælp til formanden i indeværende regnskabs-
år bevilgedes ved 1ste behandling 30 øre pr individ

18 Fattiggårdsbestyrer A Anderss førledes pånu som
bestyrer på Fattiggården fra 1/4 1915 til 31/3 1916 for
en løn af 500 kr

Andreas Andresen

19 Næste møde afholdes Tirsdag den 16 ds. med efterligning
til statsskat og kommuneligning

Mødet hævet

J Kr Kristensen Daniel Holm

Otto Christensen Martin Thomsen

Christian AndersenN P Sørensen

Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

Tirsdag den 16 febr. 1915 i fattiggården

Der foretoges ligning til kommuneskat for ant 1915-16
for de skatteyderes vedkommende der er ansat til indkomst
og formueskat til staten foretoges ligningen på grundlag
af denne for de øvriges vedkommende foretoges ansættesm
efter bedste skøn. Der palignedes ialt et Skattebeløb effe
det vedtagne overslag af 18,448 Kr hvoraf 1/3 på formne og
lejlighed medens de 2/3 påregens hartkornet med 3/5 og ejendom
skylden med 3/5

Næste møde afholdes Tirsdag den 9 marts

Mødet hævet

Kr Kristensen Otto Christensen Martin Thomsen
Christian Andersen Daniel Holm Jens Korsholt

Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 marts 1915

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra Alborg fattigvæsen af 10/2 og 19/2 om at der er

tilstået Kr Karl Aage Thomsens enke en understøttelse af foreløbig
5 Kr og siden 4 Kr ugentlig med forespørgsel om hun erkendes
forsørgelsesberettiget her Til Efterretning

2 Lendum sogneråd meddeler i skrivelse af 2 ds. at have tilstået
Sigfred Andersens yderligere 10 Kr som fattighjælp og stiller yderligere
understøttelse i udsigt Til efterretning

3 Klage forelå tilstillet gennem Amtet fra Arbejdsmds
Niels Larsen Jensen Måstrup over at sognerådet har nægtet
ham alderdomsunderstøttelse Overdroges til formandens

besvarelse

4  Andragende fra Gårdejer P Kr Jensen Kabrelende om
 ekstra understøttelse til hans svigerimoder alderdomsunderstøttet
Helena Simonsen i anledning af Krigen Kunde ikke
bevilges

Forskjelligt
5 Skrivelse fra Hjøring amt af 17/2 med anvisning på

det kommunen tilfældende beløb af 2den rate at statstilskud
for året 1911-15 med 237 Kr 41øre Til efterretning

6 Andragende fra Sindal og omegns plantningsforening
om tilskud af Kommunens kasse Bevilges 10 kr.

7 Kommunerns Ingeniørkontor tilbyder assistance ved
offentlige kommunen anlæg Henlagdes

8 meddelelser om forskellige skattegrænser ansættes i fremmede 
kommuner

Bindslev Pastor Kirkegård Indkomst 1200 form

Vrensted Thise Ole Damgård Blæsbjerg 800 10.000

Sindal A Jensen Våen 100 9,000

Tolne Rasmus Hansen Vogn Skov 450
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9 Medhjælp til formanden i indeværende regnskabsør foreå-
til 2den behandling og bevilgedes 30 øre pr individ enstemmigt
samt 25 kr til rejseudgifter

10 Folketingsvalglisten forelå efter at have lagt til eftersyn
i lovbefalet tid, men kunde ikke endelig berigtiges da klage
fristen ikke var udløben

11 Til at revidere Kommuneregnskabet for indeværende
regnskabsår valgtes Gårdejer Alfreds Jensen Vestergard
og Hmd Marius Kristensen Nordkraft

12 Til sognerådets formand for næste regnskabsår
genvalgtes J Kr Kristensen og til næstformand valgtes
Jens Korsholt

13
Der forelå en skrivelses fra Lærer Dorup Blæsbjærg

der nu fraflytte embedet om en godtgørelse for
forbedring af haven plantning af frugttræer osv
han forlanger en godtgørelse af 30 Kr. som bevilgedes

14 Som vikar i Blæsbjærg skole indtil en ny
lærer bliver ansat antoges Lærerinde Kristiane Jensen
f.t. vikar i Skriveren Fåes
Næste møde afholdes Tirsdag den 13 april

Mødet hævet

J Kr Kristensen Otto Christensen
Martin Thomsen N. P Sørensen Jens Korsholt

Christian Andersen Daniel Holm
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fristen ikke var udløben
11
Til at revidere Kommuneregnskabet for indeværende
regnskabsår valgtes Gårdejer Alfreds Jensen Vestergard
og Hmd Marius Kristensen Nordkraft
12
Til sognerådets formand for næste regnskabsår
genvalgtes J Kr Kristensen og til næstformand valgtes
Jens Korsholt
13
Der forelå en skrivelses fra Lærer Dorup Blæsbjærg
der nu fraflytte embedet om en godtgørelse for
forbedring af haven plantning af frugttræer osv
han forlanger en godtgørelse af 30 Kr. som bevilgedes
14
Som vikar i Blæsbjærg skole indtil en ny
lærer bliver ansat antoges Lærerinde Kristiane Jensen
f.t. vikar i Skriveren Fåes
Næste møde afholdes Tirsdag den 13 april

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Otto Christensen
Martin Thomsen

N. P Sørensen
Jens Korsholt

Christian Andersen
Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 april 1915-

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Børglum Herredskontor begærer forskudsvis udlagt alimen-
lationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Bødker Petersen
refunderes med 150 kr. Anvistes Anvistes

2  Ålborg Brik og Fleskum herred begærer ligeledes udlagt
 alimentationsbidrag for samme refunderet med 126 Kr

 Anvistes
3 Politistationen Ålborg begærer forskudsvis udlagt

alimenationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Jens
Lassen Jensen refunderet med 30 Kr.

Anvistes
4 Nørvang Tørrid Herredskt. begære ligeledes udlagt

alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Anders P
Pedersen refunderet med 60 Kr. Til efterretning Til efterretning

5 Tværsted Ugb sogneråd meddeler i skrivelse af 26/3 at
have tilstået P Vorm 6 Kr til brændsel Til efterretning Til efterretning

6 Tolne sogneråd meddeler i skrivelse af 31/3 at have
tilstået Arbejdsmd Jens Larsen Jensen en fattigunderstøttelse

af 10 kr. Til efterretning Til efterretning

7
Alborg Politi meddeler i skrivelse af 3 ds at have udbe-

talt alimentationsbidrag for Chr Christiansen Jensen som er
udvandret Anvises 

Forskjelligt
8 Skrivelse fra skatterådet af 17/3 om til skatterådet

at indsende fortegnelse over de skatteydere i Kommunen
hus indkomst i forrige år skønned at være mindst 3,000
Kr højer end året i forvejen. Sognerådet anmodes tillige
om at ytre sig om, hvorvidt der i kommunen måtte
findes skatteydere hvis indkomst og formue de kan være
speciel grund til at undersøge Der findes efter sognerådets
forventning ingen hvis indkomst kan ansættes 3.000 kr højere end ifjor
ligesom man heller ikke formener at der er skatteyder hvis angivelse
der er særlig grund til at undersøge
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9 Bestyrelsen for Høring amt lægeforening meddeler at
eventueler akkorder med læget om besørgelse af kommunal
praksis fra den 1/4 i år bortfalder, samt at taksten for lægens
selvbefordring er 35 øre pr. lønende kilomter, eller den på stedet
gældende Vognmanastokat Til efterretning.

10 Forskjellige Cirkulærer fra indenrigsministerieet om
at kommunen overtager garantien for betaling af de af hus-
mænd og ligestillede foretagne indkøb af såsæd. Beregn
af fremstillingen her i landet af rug og hvedeklid m v.
samt om driften af de indkaldtes ejendomme såfremt
sognerådet skønnes at fornøden frivillig hjælp ikke kan
ventes ydes Valgtes Morten Thomsen og Daniel Holm til
at forestaa arbejder ved De indkaltes til Sikringsstyrkens Ejendom

11 Valg af formand for skolekommissionen under
vakancen i præsteembedet Valgtes Formanden J. Chr. Christensen

12 Reprarationsarbejde ved alle Skolene og Fattiggaarden akkoderes
arbejdet hen til Murer Niels Peter Christensen
Maastrup for 150 Kr.

13 Det halvaarige Vejsyn bestemtes til Tirsdag d. 4 Maj
valgtes Peter Sørensen Martin Thomsen Chr.

 Andersen. Dansel Holm

14 Efter Afstemning, med 4 Stemmer vedtoges
det at købe en Vindmator hos Hejdemand efter
Tilbudet. Pris 18.50 Kr. til Mosbjerg Fattiggaard

15 Følgende regninger anvises til udbetaling

De Kellersker anstalter for april 262 kr 50

Sindsygehospitalet Viborg 68,25

Tolne Maren Jensen 54

Mikkel Larsen 90

Jens Larsen Jensen 7,50

Læge Mår Sindal 105,75

Overlæge Evelsen Hjørring 38.90

Sindal Apotek 102,05

Løve arpoteket Hjørring 5,50

Jørg Jensen Sindal 42,39

Mødet hævet Næste møde Tirsdag d 11/5 1915

Jens Korsholt Otto Christensen Daniel Holm

Martin Thomsen N P Sørensen
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Ekstraordinært sognerådsmøde

I Grårup fredag den 23/4 1915

1 Der var fra skoledirektionen fremkommen 6
ansøgninger til lærerembedet i Blæsbjærg til indstilling
de 2 af disse måtte dog anses for ukvalificerede
Indstillingen foretoges i forening med skolekom-
missionen saledes
Nr 1 Lærer P Peaersen Salling Koldmose pr Halvrimmen
Nr 2 Hillevært Kamrelose Kristensen Skovgarde pr Ebeltott
Nr 3 Andenlærer P Nielsen Fangel skole pr Fangel

2 Ifølge skrivelse fra skoledirektionen har Lærer
Præstholm Møstrup skole efter andragende fået
sin afsked bevilget fra 1 septbr. i år derfor
embedet skal opslåes tidigt fra samme tidspunkt
det vedtoges at pålægge dette embede bestillingen som
organist ved Mosbjærg kirke

Mødet hævet

J Kr Kristensten Martin Thomsen

Otto Christensen Jens Korsholt Daniel Holm

Niels Peter Sørensen Christian Andersen

Valgmandsvalg

i Mosbjærg mandag den 10/5 1915
I henhold til Kgl åbent brev af 23/4 i år afholdtes valg

af en valgmand til at deltage i landstingsvalget i Aalborg
den 21/5 i år Der afgaves ialt 36 stemmer hvoraf 4 uegyldige
af de øvrige faldt 19 på Partikulier Chr Christiansen Vogn
9 på - Kr Kristensen Grårup 4 på Peter Olsen Råbhøj
og 7 fra Janus Jensens Mosbjerg hvorfor førstnævnte erklæres
For valgt

I valgbestyrelsens
J Kr Kristiansen Jens Korsholt Christian Andersen
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Sognerådsmøde.

i Mosbjærg mandag den 10 maj 1915

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Vennebjerg herredskontor begærer forskudsvis udlagt almin

tationsbidrag for Søren Valdemar Kristensen refunderet
med 30 kr. Det undersøges nærmere om han er forsørgelses-
berettiget her

2 Kjær herredskontor begærer ligeledes forskudsvis udlagt
alimentationsbiddag for Janus Bergh Emil Christiansen
refunderet med 30 kr. Kan ikke foreløbig erkendes forsørgel
sesberettiget her

3 Skrivelse fra Hjøring amt af 13/4 med meddelelse
at amtet ikke for tiden finder føje til at foretage vider

i sagen angående klage fra Arbejdsmd Niels Larsen Jensen
over nægtet alderdomsunderstøttelse Til efterretning

4 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i Januar
februar og marts måneder 4 af mænd og 5 af kvindekøn
der alle noteredes som fødehjemstedsberettigede her

Skolevæsen
5 Angående levering af brændser til skolerne i år

vedtoges det at tilbyde læreren i Mosbjærg og Vogn skoler leve
ringen for 150 kr. i Blæsbjærg og Måstrup skoler sørger sogen-
rådet selv for leveringen

6 Skolemulk dikteredes

Forskjellige
7 Anvisning fra Amtet af 26/4 på restbeløb af refusion

fra statskassen for år 1913/14 af den statskassen påhvi
lende del af kommunens udgifter til alderdomsunderstøttelse

Ligeledes anvisning fra refusion fra statskassen over den
statskassen påhvilende del af udgift til børn af enker i Januar
kvartal 1914. Beløbene er henholdsvis 734 kr 81 øre og 27 Kr 50 øre

8 Plakat for Sessionen i år forelå tilstillet

9 Forskjellige skrivelser fra Amtet og herredskontoret samt
Alborg Stiftamt om valget til rigsdagen forelå
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10 Cirkulære fra sognerådsforeningen om at forhandlingsemner der

ønskes behandlede på den forestående generalforsømling bedes

indsendt inden 15 ds. Henlagdes

11 Ifølge cirkulære fra landbrugsministeriet af 24/ skal der

den 13ds. foretages en ekstraordendr kreatustælling Til at fore-

tage denne valgtes lærerne i Mosbjærg Måstrup og Vogn

i Blæsbjærg Peter Møller

12 Et udstykningsandragende om udstykning af ejendommen

V. Blæsbjærg forelå til pategning

13 Beretning fra Selskabet i „ De hjemløses venner ‟

14 Ligning over erhvervsskat her til kommunen for inde=

værende regnskabsar foretoges som nægtedes foreløbig

15 Følgende regninger anvistes til udbetaling

Frederikshavn

Skagen

Tvæsted Uggerby

Sindal

St Hans St Olaj

Hatting Thorsted

Bjergby Mygdal

Astrup

Lendum

Bindslev

Torslev

Strandby Farsø

Lærer Nielsen Bagtup

Juliane Nygard

Ellen M Andersen

Martine Nielsdatter

Maren Svensdatter

Peter Voren

Jens Peter Olsen

Agnes M Kristensen

Ane M Sørensen

Georgius Nielsen

Nielsen K Nielsen

Oltine Olesen

Karl Jensen

Ane Thågård

Ane M Kristensen

Anna Golfedsen

Sigfred Andersen

Anders P Jensen

Henrik Pedersens enke

Martine Thomsen

168,82

54,00

90,00

167,51

49,50

48,19

2.02

79,65

86,22

45,00

15.00

105,00

18,75

35.00

69,86

33,75

125.60

57,75

15.00

40,00

16 Bentning fra Selskabet „ De hjemløses venner ‟ og begæring

om tilskud  Henlagdes

17 Bestyrelsen for „ Fredehjem ‟ anmoder om tilskud
Henlagdes
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18 Beretning fra Finsens lysinstitut Til efterretning

19 Andragende fra Indsidder Søren Nielsen Mosbjærg hede
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 15 Kr mdlg. fra 1/2 at rigne

20 Andragende fra hjælpekassens bestyrelse om Tilskud af
kommunens kasse for indeværende regnskabsår Bevilgedes
400 kr.

21 Andragende fra Ane Sofie Jørgensdatter af Måstrup om
alderdomsunderstøttelses Bevilgedes 15 kr mdlg. fra 1/5 i år
at regne

Mødet hævet

Næste møde afholdes Tirsdag den 8 Juni

J Kr Kristensen Martin Thomsen

Otto Christensen Daniel Holm

Christian Andersen Niels Peter Sørensen Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 Juni 1915

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Herredskontoret i Sæby begærer forskudsvis udlagt alimentations

bidrag for den her forsørgelsesberettigede Jens Kr Kristensen refunderes
med 25 Kr Anvistes

2 Ligeledes fra Børghun herredskontor for Nies Kr Kristensen
med 30 Kr anvises

3 Alderdomsunderstøttet Skomager Kr Jensen begære sin under
støttelse forhøjet til 15 Kr. mdlg. begrundet på sygdom

Bevilgedes fra den 1/6 at regne
3 Sindal Sogneråd meddeler at understøttelen til Gorgens

Nielsen er forhøjet til 20 Kr mdlg. for maj og Juni manedes
Til efterretning

4 Skrivelse fra Hjøring byråds fattigudvalg af 30/5 om at
udvalget har måttet udbetale 40 Kr. i plejeløn foreløbig for 1/4 år
for barnet Gerda Johannes Hansen Da moderen ugifte Josefins
Thomme Hansen er forsvundet og fattigvæsent derfor har måtte
ovetage forsørgelsen af barnet forespørges der om moderen
der er født her i kommunen den 19/7 1887 i henhold til
fattiglovens § 17 anerkendes forsørgelsesberettiget her

5 Skrivelses fra Sønderborg sogneråd af 24/5 hvormed
den under fekt. 19 i forrige møde omhandlede Søren
Nielsen Mosbjærg hede erkendes forsørgelsesberettiget

6 Skrivelse fra Hjøring amt af 22/5 ang med Amtets
resolution i sagen med fattigudvalget i Kolding
amtet resoverer at det ikke kan pålægges herværende
kommune at yde fuld refusion af den til den blinde
Alfred Madsen ydede understøttelse Til efterretning

 Vejvæsen
7 Skema til oversigt over kommunens offentlige biveje

forelå tilstillet fra amtet med anmodning om fortegnelse
over de arbejder der agtes foretagne iår
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den under fekt. 19 i forrige møde omhandlede Søren
Nielsen Mosbjærg hede erkendes forsørgelsesberettiget
6
Skrivelse fra Hjøring amt af 22/5 ang med Amtets
resolution i sagen med fattigudvalget i Kolding
amtet resoverer at det ikke kan pålægges herværende
kommune at yde fuld refusion af den til den blinde
Alfred Madsen ydede understøttelse Til efterretning
 Vejvæsen
7
Skema til oversigt over kommunens offentlige biveje
forelå tilstillet fra amtet med anmodning om fortegnelse
over de arbejder der agtes foretagne iår
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8 Læge V. Erlandson Frederikshavn ansøger om tilladelse til at befa

alle Kommunens veje med automobie fra den 1st d.

Tillades på de sædvanlige betingelser

9 Tilbud fra Hmd Peter Thomsen Skjellet om at levere ca. 11

Køf. harpet grus på Vejen mellem Tøle sogenskjer og N Gramp

for 50 kr fr kbf. Tilbudet antoges

Forskjelligt

10 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 11/5 samt vedtagte og

skema til lånebegæring af den midlertidige lånekasse af 19/4

og cirkulære fra landbrugsministeriet af 28/5 angående

storslån til opdyrkning af hede og merelaader Til efterretning

11 Erhvervsskat for 1915/16 er iførge anmeldelse palignet af

Solm Sognerad Hmd Rasmus Hansen med 10 kr 80 øre

Jens Kr. SørigRåbjærg 5 , 10

Sindal Gårdejer Anson Jensen Varn 16 , 67 

Bindslev Hmd Niels Vestergaad 3 , 60

Gårdejer Peter Sørensen 2 , 88 

12 Regning fra valgbestyrelsen over omkostningerne

ved folketingsvalget den 19/5 hvoraf de tilfalder Mosbjærg

kommune at udrede 24 kr 01 øre Anvistes

13 Beretning fra Kreditforeningen af Kommuner i

Danmark forelå tilsendt

14 Dagsorden for Hjøring amts sognerådsforeningr

generalforsamling den 23/6 forelå Til at give møde

valgtes formanden og Kr Andersen

15 Bentning fra Selskabet i „ Hedebruget ‟ forelå

16 Andragende fra Maren Jensen Møsbjærg hede om

understøttelse til brændsel. Bevilgedes 20 kr

Ligeledes fra Maren Larsen Gaden Bevilgedes 20 Kr

Ligeledes fra Thomme Poulsen Mastrup Beviigedes 20 kr

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 Juli

7 Kr Krstensen Daniel Holm Jens Korsholt

Martin Thomsen Christian Andersen

Otto Christensen Niels Peter Sørensen
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8
Læge V. Erlandson Frederikshavn ansøger om tilladelse til at befa
alle Kommunens veje med automobie fra den 1st d.
Tillades på de sædvanlige betingelser
9
Tilbud fra Hmd Peter Thomsen Skjellet om at levere ca. 11
Køf. harpet grus på Vejen mellem Tøle sogenskjer og N Gramp
for 50 kr fr kbf. Tilbudet antoges
Forskjelligt
10
Cirkulære fra indenrigsministeriet af 11/5 samt vedtagte og
skema til lånebegæring af den midlertidige lånekasse af 19/4
og cirkulære fra landbrugsministeriet af 28/5 angående
storslån til opdyrkning af hede og merelaader Til efterretning
11
Erhvervsskat for 1915/16 er iførge anmeldelse palignet af

Solm Sognerad Hmd Rasmus Hansen med 10 kr 80 øre
Jens Kr. Sørig

Råbjærg
5 , 10

Sindal
Gårdejer Anson Jensen Varn

16 , 67
Bindslev

Hmd Niels Vestergaad
3 , 60

Gårdejer Peter Sørensen
2 , 88

12
Regning fra valgbestyrelsen over omkostningerne

ved folketingsvalget den 19/5 hvoraf de tilfalder Mosbjærg
kommune at udrede 24 kr 01 øre Anvistes
13
Beretning fra Kreditforeningen af Kommuner i
Danmark forelå tilsendt
14
Dagsorden for Hjøring amts sognerådsforeningr
generalforsamling den 23/6 forelå Til at give møde
valgtes formanden og Kr Andersen
15
Bentning fra Selskabet i „ Hedebruget ‟ forelå
16
Andragende fra Maren Jensen Møsbjærg hede om
understøttelse til brændsel. Bevilgedes 20 kr
Ligeledes fra Maren Larsen Gaden Bevilgedes 20 Kr
Ligeledes fra Thomme Poulsen Mastrup Beviigedes 20 kr

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 Juli
7 Kr Krstensen

Daniel Holm
Jens Korsholt

Martin Thomsen
Christian Andersen

Otto Christensen
Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 Juni 1915

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 By og Henskontoret Hjøring begærer udlagt alimentationsbidrag

for den ber forsørgelsesberettigede Jens Kr Kristensen retunderet med
33 kr. Anvistes. Afsoning begæres

2 Magistraten Kjøbenhavn begærer ligeledes udlagt alimentations-
bidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr Anton Christensen
refunderet med 30 Kr Anvistes

3 Tolne sogneråd anmelder at have forhøjet Mikkel
Laurius alderdomsunderstøttelse med 5 Kr årlig til
brændsel Til efterretning

4 Tversted Uggerby Sogneråd meddeler i skrivelse af 9/6
at Ane Sofi Jørgensdatter erkendes forsørgelsesberettiget der
i kommunen Til efterretning

5 Skrivelse fra Hjøring amt af 19/6 med amtets
kendelse i sagen om alimentanten Søren Valdemar
Kristensens forsørgelseskommune Sindal kommune
erklæres for hans forsørgelseskommune Til efterretning

6 Alderdomsunderstøttet Skomager Kr Jensen Mosbjærg
andrager om bidrag til brændsel Bevilgedes 25 kr

igeledes fra Christian Christensen Udsættes
Ligeledes Ane Pedersen Bevilgedes 15 kr

Ligedes Lise Kristensen Bevilgedes 15

Ligeledes Helene Sørensen Bevilgedes 25 kr

7 Fødselsindberetning for april maj og Juni månede
6 af mand og 5 af kvindekøn der alle noteredes som
fødehjemstedsberettiget her i kommunen

8 Skrivelse fra Hjøring amts sygehus i henhold til
cirkulære fra Justitsministeriet af 30/6 i år om at Jenny
Kristine Thomsen 17 år datter af Gårdejer Kr Thomsen
af Mosbjærg er indlagt på epidimiafdelingen som
lidende af difterites Til efterretning
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 Juni 1915
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
By og Henskontoret Hjøring begærer udlagt alimentationsbidrag
for den ber forsørgelsesberettigede Jens Kr Kristensen retunderet med
33 kr. Anvistes. Afsoning begæres
2
Magistraten Kjøbenhavn begærer ligeledes udlagt alimentations-
bidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr Anton Christensen
refunderet med 30 Kr Anvistes
3
Tolne sogneråd anmelder at have forhøjet Mikkel
Laurius alderdomsunderstøttelse med 5 Kr årlig til
brændsel Til efterretning
4
Tversted Uggerby Sogneråd meddeler i skrivelse af 9/6
at Ane Sofi Jørgensdatter erkendes forsørgelsesberettiget der
i kommunen Til efterretning
5
Skrivelse fra Hjøring amt af 19/6 med amtets
kendelse i sagen om alimentanten Søren Valdemar
Kristensens forsørgelseskommune Sindal kommune
erklæres for hans forsørgelseskommune Til efterretning
6
Alderdomsunderstøttet Skomager Kr Jensen Mosbjærg
andrager om bidrag til brændsel Bevilgedes 25 kr
igeledes fra Christian Christensen Udsættes
Ligeledes

Ane Pedersen
Bevilgedes

15 kr
Ligedes

Lise Kristensen
Bevilgedes

15
Ligeledes

Helene Sørensen
Bevilgedes

25 kr
7
Fødselsindberetning for april maj og Juni månede
6 af mand og 5 af kvindekøn der alle noteredes som
fødehjemstedsberettiget her i kommunen
8
Skrivelse fra Hjøring amts sygehus i henhold til
cirkulære fra Justitsministeriet af 30/6 i år om at Jenny
Kristine Thomsen 17 år datter af Gårdejer Kr Thomsen
af Mosbjærg er indlagt på epidimiafdelingen som
lidende af difterites Til efterretning
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Forskjelligt
9 Skrivelse fra Hjóring amt af 22/6 med anvisning på

forskud af statskassens tilskud til den i ant 1914/18 udrede
alderdomsunderstøttelse med 1450 Kr ligededes forskud på
statens tilskud til understøttelser til børn af enker med
55 kr.

10 Skrivelse fra vurderingsformanden for Skagen
skyldkreds om valg af vurderingsmænd og Supleant
for 1915/21 istedetfor Partikulier N. C Holm og Gårdeje
Isak Nørgård af Vogn der fratræder Begge genvalgtes

11 Cirkulære fra Justitsministeriet af 30/6 i år med
hensyn til alt offentliges udredning af de i § 34 i lov om foran-
staltninger mod smidtsome sygdommes udbredelse af 10/5 1915
omhandlede udgifter til vederlagsfri behandling efter lovens § 27
og 28 Til efterretning

12 Skrivelse fra skatterådet af 1916 med landsoverskatterådet
kendelse i anledning af klage fra Propt. Holm Eskjær over hans
skatteansættelse Kendelsen er sålydende. "Den af skatteraaet
for Frederikshavn skattekreds for skatteåret 1914/15 foretagen
ansættelse af Propt. Chr D Holms skattepligtige indkomst
til 16.000 Kr stadfæstes, hvorimod formueansættelsen til
290.000 kr. nedsættes til 281,900 kr.

13 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 24/6 i år om deling
af afstemningsområderne ved rigsdagsvalg

14 Skoledirektionen meddeler at hidtilværende andenlærer
ved Fangel skole Peder Nielsen er kaldet til enelærer ved

Blæsbjærg skole fra den 1ste august at regne Til efterretning
15 Andragende fra Martin Nielsen Eskjær tiglværk om

forhøjet alderdomsunderstøttelse til sin svigermode Else Mure
Jensen Bevilgedes 15 Kr mdlg fra 1/7 at rigne samt 25 Kr til terændt-

Mødet hævet
Næste møde afholdes Tirsdag den 10/8 1915

J Kr Kristensen Christian Andersen

Otto Christensen Jens Korsholt Niels Peter Sørensen

Martin Thomsen Daniel Holm
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Forskjelligt
9
Skrivelse fra Hjóring amt af 22/6 med anvisning på
forskud af statskassens tilskud til den i ant 1914/18 udrede
alderdomsunderstøttelse med 1450 Kr ligededes forskud på
statens tilskud til understøttelser til børn af enker med
55 kr.
10
Skrivelse fra vurderingsformanden for Skagen
skyldkreds om valg af vurderingsmænd og Supleant
for 1915/21 istedetfor Partikulier N. C Holm og Gårdeje
Isak Nørgård af Vogn der fratræder Begge genvalgtes
11
Cirkulære fra Justitsministeriet af 30/6 i år med
hensyn til alt offentliges udredning af de i § 34 i lov om foran-
staltninger mod smidtsome sygdommes udbredelse af 10/5 1915
omhandlede udgifter til vederlagsfri behandling efter lovens § 27
og 28 Til efterretning
12
Skrivelse fra skatterådet af 1916 med landsoverskatterådet
kendelse i anledning af klage fra Propt. Holm Eskjær over hans
skatteansættelse Kendelsen er sålydende. "Den af skatteraaet
for Frederikshavn skattekreds for skatteåret 1914/15 foretagen
ansættelse af Propt. Chr D Holms skattepligtige indkomst
til 16.000 Kr stadfæstes, hvorimod formueansættelsen til
290.000 kr. nedsættes til 281,900 kr.
13
Cirkulære fra indenrigsministeriet af 24/6 i år om deling
af afstemningsområderne ved rigsdagsvalg
14
Skoledirektionen meddeler at hidtilværende andenlærer
ved Fangel skole Peder Nielsen er kaldet til enelærer ved
Blæsbjærg skole fra den 1ste august at regne Til efterretning
15
Andragende fra Martin Nielsen Eskjær tiglværk om
forhøjet alderdomsunderstøttelse til sin svigermode Else Mure
Jensen Bevilgedes 15 Kr mdlg fra 1/7 at rigne samt 25 Kr til terændt-

Mødet hævet
Næste møde afholdes Tirsdag den 10/8 1915
J Kr Kristensen

Christian Andersen
Otto Christensen

Jens Korsholt
Niels Peter Sørensen

Martin Thomsen
Daniel Holm
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Ekstraordinært sognerådsmøde

den 2 august 1915 - i Korsholt

Fra skoledirektionen forelå tilstildet 5 ansøgninger
til lærerembedet i Brøstrup, hvoraf kun 2 var kvalificerede
hvorfor det vedtoges ikke at foretage nogen indstilling
men begære embedet opslået ledigt påny

Mødet hævet

J Kr Kristensen Otto Christensen

Daniel Holm Christian Andersen

Jens Korsholt Martin Thomsen N P Sørensen
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Ekstraordinært sognerådsmøde
den 2 august 1915 - i Korsholt
Fra skoledirektionen forelå tilstildet 5 ansøgninger
til lærerembedet i Brøstrup, hvoraf kun 2 var kvalificerede
hvorfor det vedtoges ikke at foretage nogen indstilling
men begære embedet opslået ledigt påny
Mødet hævet
J Kr Kristensen

Otto Christensen
Daniel Holm

Christian Andersen
Jens Korsholt

Martin Thomsen
N P Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 10 august 1915
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Odense Herredskontor begære forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettiglee
Chr Anton Christensen refunderet med 60 kr. Anvistes

2 Alborg politi begæres ligeledes udlagt alimentations
bidrag for Bødker P M Petersen refunderet med 45 Kr

Anvises
3 Bindslev Sogneråd anmelder at have tilstået

Anders P Jensen 10 kr ekstra samt en baredage til sin
hustru og medicin Til efterretning

4 Tversted Ugb sogneråd anmelder at have tilstået
Peder Kr. Vorm 10 Kr til brændsel Til efterretning

5 Skrivelse fra Hjøring byrads fattigudvalg angående
den under pekt. 4 i mødet den 8 Juni omhandlede Josefine

Thomsine Hansen, hvis opholdssted ikke kendes. Barnet
er anbragt i pleje hos Arbejdsmd Thorvald Kristensens for
ladte kone Klokagervej 46 hjøring

Forskjelligt
6 Skatterådet meddeler i skrivelse af 5 ds. at have ansat

Propt Chr O Holms indkomst til 13,423 Kr og formen til
272.000 kr

7 Til at fungere som snefogder i de næste 3 år valgtes
1st distrikt Gårdejer Osvald Sørensen Mosbjærg,
 2 Hmd Svend Hejlesen Måstrup
3 Forpagter Julius Gramp S. Grårup
4 Gårdejer Valdemar Andersen Abildgård
5 Hend Kr Jensen Kristensen Blæsbjærg
6 Hend Aksel Kristensen Holmprens

Næste møde afholdes Tirsdag den 14/8 1915
Mødet hævet

J Kr Kristensen Christian Andersen
Daniel Holm Otto Christensen
Net Peter Sørensen Martin Thomsen Jens Korshol
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Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 10 august 1915
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Odense Herredskontor begære forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettiglee
Chr Anton Christensen refunderet med 60 kr. Anvistes
2
Alborg politi begæres ligeledes udlagt alimentations
bidrag for Bødker P M Petersen refunderet med 45 Kr
Anvises
3
Bindslev Sogneråd anmelder at have tilstået
Anders P Jensen 10 kr ekstra samt en baredage til sin
hustru og medicin Til efterretning
4
Tversted Ugb sogneråd anmelder at have tilstået
Peder Kr. Vorm 10 Kr til brændsel Til efterretning
5
Skrivelse fra Hjøring byrads fattigudvalg angående
den under pekt. 4 i mødet den 8 Juni omhandlede Josefine
Thomsine Hansen, hvis opholdssted ikke kendes. Barnet
er anbragt i pleje hos Arbejdsmd Thorvald Kristensens for
ladte kone Klokagervej 46 hjøring
Forskjelligt
6
Skatterådet meddeler i skrivelse af 5 ds. at have ansat
Propt Chr O Holms indkomst til 13,423 Kr og formen til
272.000 kr
7
Til at fungere som snefogder i de næste 3 år valgtes
1st distrikt

Gårdejer Osvald Sørensen Mosbjærg,
 2

Hmd Svend Hejlesen Måstrup
3

Forpagter Julius Gramp S. Grårup
4

Gårdejer Valdemar Andersen Abildgård
5

Hend Kr Jensen Kristensen Blæsbjærg
6

Hend Aksel Kristensen Holmprens
Næste møde afholdes Tirsdag den 14/8 1915

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Christian Andersen
Daniel Holm

Otto Christensen
Net Peter Sørensen

Martin Thomsen
Jens Korshol
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Sognerådsmøde.

i fattiggården Tirsdag den 14 septb 1915

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn

anmeldt at have forhøjet Martine M Nielsdatters understøt-
telse til 22 Kr mdlg. fra 1/8 at regne Til efterretning

2 Skrivelse fra Sundstrup sogneråd af 19/8 om man
erkender Kristian Andreasen som er tilstået 10 k mdeg.
i alderdomsunderstøttelse forsørgelsesberettiget til

Anderkendes forsørgelsesberettiget her
3 Skrivelse fra Hjøring byrads fattigudvalg af 14/8

angående barnet Gerda Johanne Hansen (se pekt 4 i mødet
den 8 Juni) hvis plejeforældre er bortrejst fra Hjøring og
som ikke ønske at have barnet i pleje længere,
hvorfor det forlanges hjemsendt til forsørgelse har
Formanden oplyste at barnet allerede er hjemsendt
og foreløbig anbragt i pleje hos hend Morten Frederiksen
Måstrup Tages til efterretning

Vejvæsen
4 Amtet tilbagesender vejoversigten med vejkom-

miteens bemærkninger De efterretning

5 Snekastningslister over de forskjellige distrikter
udarbejdedes og underskrives

6 Angående leverancen af skjærver til kommunens
veje vedtoges det at søge at købe de nødvendige
skjærde Underkanden

Forskjelligt
7 Det vedtoges at påligne de kommunale skatter

for treåret 11/4 1916 - 31/3 1919 Det vedtoges at fast-
holde det særvanlige ligningsforhold med 2/3 på hartkørn og
Ejendomsskyld og 1/3 på formun og lejlighed

8 Amtet sender anvisning fra statskassens andet
af kommunens tilskud til hjælpekassen i regeskabsåret
1914/15 med 210 kr. Til efterretning
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Sognerådsmøde.
i fattiggården Tirsdag den 14 septb 1915
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
anmeldt at have forhøjet Martine M Nielsdatters understøt-
telse til 22 Kr mdlg. fra 1/8 at regne Til efterretning
2
Skrivelse fra Sundstrup sogneråd af 19/8 om man
erkender Kristian Andreasen som er tilstået 10 k mdeg.
i alderdomsunderstøttelse forsørgelsesberettiget til
Anderkendes forsørgelsesberettiget her
3
Skrivelse fra Hjøring byrads fattigudvalg af 14/8
angående barnet Gerda Johanne Hansen (se pekt 4 i mødet
den 8 Juni) hvis plejeforældre er bortrejst fra Hjøring og
som ikke ønske at have barnet i pleje længere,
hvorfor det forlanges hjemsendt til forsørgelse har
Formanden oplyste at barnet allerede er hjemsendt
og foreløbig anbragt i pleje hos hend Morten Frederiksen
Måstrup Tages til efterretning
Vejvæsen
4
Amtet tilbagesender vejoversigten med vejkom-
miteens bemærkninger De efterretning
5
Snekastningslister over de forskjellige distrikter
udarbejdedes og underskrives
6
Angående leverancen af skjærver til kommunens
veje vedtoges det at søge at købe de nødvendige
skjærde Underkanden
Forskjelligt
7
Det vedtoges at påligne de kommunale skatter
for treåret 11/4 1916 - 31/3 1919 Det vedtoges at fast-
holde det særvanlige ligningsforhold med 2/3 på hartkørn og
Ejendomsskyld og 1/3 på formun og lejlighed
8
Amtet sender anvisning fra statskassens andet
af kommunens tilskud til hjælpekassen i regeskabsåret
1914/15 med 210 kr. Til efterretning
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9 Skrivelse fra Hjøring amt af 14/8 om hvilket sted

der for 6te landstingskreds vedkommende ønskes fastse
som valgstede og hvilket sted der subsididst ønskes som
Valgsted Det vedtoges at foreslå Alborg som valgsted
subsidiært Randers

10 Skrivelse fra Kredslægen med forespørgsel om de
i kommunen findes Vandværker der forsyner flere eje
domme med drikkevand eller om sådanne planlægges
samt om antal at sindssyge patienter der for tiden
forplejes på kommunale anstalter, Besvares af for-
manden

11 Fængsselshjælpen anmoder om tilskud af Kommunens
kasser henlagdes

12 Ligeledes fra Nationalforeningen Bevilgedes 10 Kr
13 Fra Lærer P Nielsen Blæsbjærg forelå skema til bereg

ning af tjænekarl til sognerådets erklæring Attestende

14 Der foretoges indstilling til lærerembet i Måstrup
der var fra Skoledirektionen modtaget 13 ansøgninger
hvoraf var kvalificeredes Førgende indstilling foretoges
N. 1 Lærer Peter M Pedersen Jebjærg pr Landbjærg
N 2 Andenlærer Age Knudsen Mosbjærg skole pr Horhelh Faerer
N. 3 Lærer Alfred Kristian Hansen Sindal stationsskole

Næste møde afholdes Tirsdag den 12 oktober

Mødet hævet

J Kr. Kristensen N P Sørensen Jens Korsholt
Otto Christensen Martin Thomsen Christian Andersen
Daniel Holm
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9
Skrivelse fra Hjøring amt af 14/8 om hvilket sted
der for 6te landstingskreds vedkommende ønskes fastse
som valgstede og hvilket sted der subsididst ønskes som
Valgsted Det vedtoges at foreslå Alborg som valgsted
subsidiært Randers
10
Skrivelse fra Kredslægen med forespørgsel om de
i kommunen findes Vandværker der forsyner flere eje
domme med drikkevand eller om sådanne planlægges
samt om antal at sindssyge patienter der for tiden
forplejes på kommunale anstalter, Besvares af for-
manden
11
Fængsselshjælpen anmoder om tilskud af Kommunens
kasser henlagdes
12
Ligeledes fra Nationalforeningen Bevilgedes 10 Kr
13
Fra Lærer P Nielsen Blæsbjærg forelå skema til bereg
ning af tjænekarl til sognerådets erklæring Attestende
14
Der foretoges indstilling til lærerembet i Måstrup
der var fra Skoledirektionen modtaget 13 ansøgninger
hvoraf var kvalificeredes Førgende indstilling foretoges
N. 1 Lærer Peter M Pedersen Jebjærg pr Landbjærg
N 2 Andenlærer Age Knudsen Mosbjærg skole pr Horhelh Faerer
N. 3 Lærer Alfred Kristian Hansen Sindal stationsskole
Næste møde afholdes Tirsdag den 12 oktober
Mødet hævet
J Kr. Kristensen

N P Sørensen
Jens Korsholt

Otto Christensen
Martin Thomsen

Christian Andersen
Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 oktober 1915

Fattigvæsen og alderdomsundestøttelse

1 Astrup sogneråd anmelder at have tilstået den her forsør-
gelsesberettigede Anna Gotfredsen fri medicin m v, samt
at hun er indlagt få sygehuset i Hjøring Til efterretning

2 Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Oskar Adoelf
Pedersen refunderet med 15 Kr. Anvistes, afsoning begæres

3 Ligeledes fra Børglum herredskontor for Bødker Petersen
med 130 kr. Anvistes Det vedtoges at begære at alini
tanten i dømmes bøde for ikke at anmelde sit opholdssted,

4 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i Juli
august og september måneder Alle de anmeldte fødsler
noteredes som fødehjemstedsberettiget her.

Skolevæsen
5 Skrivelse fra Skoledirektionen af 28/9 om at den

som n 2 indstillede Andenlærer Mads Åge Knudsen
Mosbjærg skole Falster er kaldet til Enelærer ved Måstrup
skole fra den 1ste oktober at regne Til efterretning

6 Skrivelse fra Sognepræsten om sognerådets tilladelse
til at holde gudstjenseligne møder i skolerne samt Fattig-
gården Sogneråaet har intet herimod

 Forskjelligt
7 Medtelværende brandfoged i Mosbjærg sogns østlige

distrikt Hend Kr P Sørige Blæsbjærg beder sig fritaget som
brandfoged fra 13/11 at regne Det vedtoges at indstimr Hend
Jens Kr Løvig til brandfoged og tilvidere Hend Kr Larsen
og Janus Kristensen Estkjær Hede

9 Skrivelse fra Murersvendenes arbejdsløshedskasse i
Frederikshavn om tilskud af kommunens kasse

Kunde ikke bevilges
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 12 oktober 1915
Fattigvæsen og alderdomsundestøttelse
1
Astrup sogneråd anmelder at have tilstået den her forsør-
gelsesberettigede Anna Gotfredsen fri medicin m v, samt
at hun er indlagt få sygehuset i Hjøring Til efterretning
2
Herredskontoret Frederikshaven begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Oskar Adoelf
Pedersen refunderet med 15 Kr. Anvistes, afsoning begæres
3
Ligeledes fra Børglum herredskontor for Bødker Petersen
med 130 kr. Anvistes Det vedtoges at begære at alini
tanten i dømmes bøde for ikke at anmelde sit opholdssted,
4
Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i Juli
august og september måneder Alle de anmeldte fødsler
noteredes som fødehjemstedsberettiget her.
Skolevæsen
5
Skrivelse fra Skoledirektionen af 28/9 om at den
som n 2 indstillede Andenlærer Mads Åge Knudsen
Mosbjærg skole Falster er kaldet til Enelærer ved Måstrup
skole fra den 1ste oktober at regne Til efterretning
6
Skrivelse fra Sognepræsten om sognerådets tilladelse
til at holde gudstjenseligne møder i skolerne samt Fattig-
gården Sogneråaet har intet herimod
 Forskjelligt
7
Medtelværende brandfoged i Mosbjærg sogns østlige
distrikt Hend Kr P Sørige Blæsbjærg beder sig fritaget som
brandfoged fra 13/11 at regne Det vedtoges at indstimr Hend
Jens Kr Løvig til brandfoged og tilvidere Hend Kr Larsen
og Janus Kristensen Estkjær Hede
9
Skrivelse fra Murersvendenes arbejdsløshedskasse i
Frederikshavn om tilskud af kommunens kasse
Kunde ikke bevilges



182

10 Hjøring amt meddeler approbation pa Sognerådets indstille

til snefogder i skrivelse af 18/9 Til efterretning

11 Selskabet i „ Hedebruget ‟ i andrager om tilskud

Bevilgedes 10 kr.

12 Ligeleaes fra Opdragelsesanstalten Himmelbjærggården
Henlagdes

13 Der foretoges tillægsligning fra 1 oktober
Sognepræst J EngbergIndkomst 1400 kr Skat 40 kr 60 øre

Lærer P. Nielsen Kone 800 23 , 20
Åge Knudsen 500 14 , 50 

Karetmager Anton Petersen Mosbj 400 11 , 60
Ondriaanske Sine Sørensen 150 4 , 35
Gårdejer J Kr. Jensen Houp " 500 14,50

14 Kr Jensen Kabledlede andrager om forhøjet understøt-

telse tid hans svigermoder Helene Simonsen Bevilgedes

15 kr ekstraordinært begrundet på sygdom

15 Ligeledes fra Thomme Poulsen Måstrup Bevilgedes 10 kr

mdlg. fra 1/10 at regne

16 Ligeledes fra Kr Lygten Tolne Bevilgedes 20 kr mdeg
fra 1/10 at regne

17 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge Mår Sindal 89 kr  øre
Sindal Apotek 62 , 90 
Jørg Jensen Sindal 14 , 23

Frederikshavn Julian Kristine Nyegård 183 , 53 
Ellen Marie Andersen 54 , 0
Martin Margrete Nielsdatter 93 

Hørmested Marie Jakobsen 69 , 00
Ane Petersdatter 80 , 25 

Magdalene Larsen 102 , 97
Brønderslev Ant. Andreasens forladte hustru 90 

Apoteker i Hj. og Fre. 17 , 95
Næst møde afholdes den 10 novbr.

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt Daniel Holm

Otto Christensen Martin Thomsen Niels Peter Sørensen
Christian Andersen
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10
Hjøring amt meddeler approbation pa Sognerådets indstille
til snefogder i skrivelse af 18/9 Til efterretning
11
Selskabet i „ Hedebruget ‟ i andrager om tilskud
Bevilgedes 10 kr.
12
Ligeleaes fra Opdragelsesanstalten Himmelbjærggården
Henlagdes
13

Der foretoges tillægsligning fra 1 oktober
Sognepræst J Engberg Indkomst

1400 kr
Skat 40 kr 60 øre

Lærer P. Nielsen Kone 80023 , 20
Åge Knudsen 500 14 , 50
Karetmager Anton Petersen Mosbj 400 11 , 60
Ondriaanske Sine Sørensen 150 4 , 35
Gårdejer J Kr. Jensen Houp " 500 14,50

14
Kr Jensen Kabledlede andrager om forhøjet understøt-
telse tid hans svigermoder Helene Simonsen Bevilgedes
15 kr ekstraordinært begrundet på sygdom
15
Ligeledes fra Thomme Poulsen Måstrup Bevilgedes 10 kr
mdlg. fra 1/10 at regne
16
Ligeledes fra Kr Lygten Tolne Bevilgedes 20 kr mdeg
fra 1/10 at regne
17
Følgende regninger anvistes til udbetalingLæge Mår Sindal 89 kr  øre

Sindal Apotek 62 , 90
Jørg Jensen Sindal 14 , 23
Frederikshavn Julian Kristine Nyegård 183 , 53

Ellen Marie Andersen 54 , 0
Martin Margrete Nielsdatter 93

Hørmested Marie Jakobsen 69 , 00
Ane Petersdatter 80 , 25
Magdalene Larsen 102 , 97

Brønderslev Ant. Andreasens forladte hustru 90
Apoteker i Hj. og Fre. 17 , 95

Næst møde afholdes den 10 novbr.

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Jens Korsholt Daniel Holm
Otto Christensen Martin Thomsen Niels Peter Sørensen

Christian Andersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 9 novbr 1915

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Flade Gjærum sogneråd anmelder at have tilstået den her

i kommunen forsørgelsesberettigede enke Laurie Kristensen 15 Kr
til brændsels Til efterretning

2 Herredskontoret Frederikshavn begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Rudolf Liv,
Nygard refunderet med 30 Kr Frr efter  Anvistes

3 Odense Hereds-kontor begærer ligeledes udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Anson
Kristensen refunderet med 60 Kr. Anvistes

4 Skrivelse fra Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse
om man erkender enke Christiane Christensen der har begæret
alderdomsunderstøttelse for forsørgelsesberettiget her i kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget her

5 Andragende fra enke Frue Mikkelsen af Eskjær Hede
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 15 kr mdlg.
fra 1/10 i år at regne

6 Pottemager Nielsen af Brohnsit begærer fattigunder-
støttelse Tilstodes 5 Kr ugentlig eventuelt 2 a 3 rugbrød egende

Forskjelligt
7 Skrivelse fra Hjøring amt af 18/10 angaeende fast-

sættelse af brændevinsafgift for treåret 1916/18 og oplys-
ning om hvilke afgiftspligtige ændringer der findes her i
kommunen Da Skrivelsen skulde besvares inden 6 novbr.
havde formanden besvaret denne efter forhandling med
flere af sognerådets medlemmer således at afgiften
foreslas fastsat til 250 Kr årlig for brændevinshandel

8 Uidtilværende brandfoged i Mosbjerg distrikt
Gårdejer Kr Overlade og brandsynsvidnene Martin Kristen
sen og N P. Nielsen begærer sig fritagen for nævnte erverv
Gårdejer Niels Johst Brettet indstilles til brandfoged og til
vidner valgtes Hend Ejner Jørgensen Kjærhuset og Anton
Grårup Lauderbrom
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 9 novbr 1915
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Flade Gjærum sogneråd anmelder at have tilstået den her
i kommunen forsørgelsesberettigede enke Laurie Kristensen 15 Kr
til brændsels Til efterretning
2
Herredskontoret Frederikshavn begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Rudolf Liv,
Nygard refunderet med 30 Kr Frr efter  Anvistes
3
Odense Hereds-kontor begærer ligeledes udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Anson
Kristensen refunderet med 60 Kr. Anvistes
4
Skrivelse fra Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse
om man erkender enke Christiane Christensen der har begæret
alderdomsunderstøttelse for forsørgelsesberettiget her i kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget her
5
Andragende fra enke Frue Mikkelsen af Eskjær Hede
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 15 kr mdlg.
fra 1/10 i år at regne
6
Pottemager Nielsen af Brohnsit begærer fattigunder-
støttelse Tilstodes 5 Kr ugentlig eventuelt 2 a 3 rugbrød egende
Forskjelligt
7
Skrivelse fra Hjøring amt af 18/10 angaeende fast-
sættelse af brændevinsafgift for treåret 1916/18 og oplys-
ning om hvilke afgiftspligtige ændringer der findes her i
kommunen Da Skrivelsen skulde besvares inden 6 novbr.
havde formanden besvaret denne efter forhandling med
flere af sognerådets medlemmer således at afgiften
foreslas fastsat til 250 Kr årlig for brændevinshandel
8
Uidtilværende brandfoged i Mosbjerg distrikt
Gårdejer Kr Overlade og brandsynsvidnene Martin Kristen
sen og N P. Nielsen begærer sig fritagen for nævnte erverv
Gårdejer Niels Johst Brettet indstilles til brandfoged og til
vidner valgtes Hend Ejner Jørgensen Kjærhuset og Anton
Grårup Lauderbrom



184

9 Beretning fra de Kellerske åndsvageanstatte forelå

Til efterretning.

10 Forskjellige Cirkulære var modtaget tilstillet gennem

amtet om tilskud til arbejdsløshedskasser, udfordigelse

af valglister i henhold til den gamle Valglov bortfalder

ændring i lov om undestøttelse til børn af enke, samt

almindelig folketælling den 1/2 1916 Til efterretning

11 Skatteklage fra Karetmager A Petersen Mosbjærg

Indkomsten nedsattes til 250 kr

12 Indberetning om fødster i oktober maned forelå fra

sognepræsten 1 af mand og 3 af kvindekøn

13 Følgendes regninger anvistes til udbetaling
Tversted Uggerby Peder Kr Vorm 52 kr 50 øre

Jens P Olsen 15 , 00
Torlev Henrik Pedersens enke 72 , 75 
Hjøring Kristian Petersen 44 , 00 

Josefine Thomsine Hansen 37 , 00 
Martin A Nielsens Kone 125 , 74 

Sindal Georgius Nielsen 83 , 14
Nielsen Kr Nielsen 45 , 00 
Anine Oltien Olesen 22 , 50 
Ane Marie Sørensen 82 , 50 

Tolne Maren Jensen 54 , 00
Mikkel Larsen 117 , 86

Jens Lassen Jensen 5 , 63
Astrup Anna Gotfredsen 77 , 14
Horne Asdal Ane Marie Kristiansen 25,00
Hatbing Slovsted Ane Thågård 37 , 50 
St Hans St Olaj Karl Jensen 115,88 

M Lauritzens Frederikshavn 275,63 
Læge Victor Holm 8,00 
Lærer A Nielsen Bagterp 40,00
Bindslev Anders P Jensen 173,40 
Smidstrup Kristion Andreasen 33,75
Flade Gjærern Laurine Kristensen 67,50 
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9
Beretning fra de Kellerske åndsvageanstatte forelå
Til efterretning.
10
Forskjellige Cirkulære var modtaget tilstillet gennem
amtet om tilskud til arbejdsløshedskasser, udfordigelse
af valglister i henhold til den gamle Valglov bortfalder
ændring i lov om undestøttelse til børn af enke, samt
almindelig folketælling den 1/2 1916 Til efterretning
11
Skatteklage fra Karetmager A Petersen Mosbjærg
Indkomsten nedsattes til 250 kr
12
Indberetning om fødster i oktober maned forelå fra
sognepræsten 1 af mand og 3 af kvindekøn
13
Følgendes regninger anvistes til udbetaling

Tversted Uggerby Peder Kr Vorm 52 kr 50 øre
Jens P Olsen 15 , 00

Torlev Henrik Pedersens enke 72 , 75
Hjøring Kristian Petersen 44 , 00

Josefine Thomsine Hansen 37 , 00
Martin A Nielsens Kone 125 , 74

Sindal Georgius Nielsen 83 , 14
Nielsen Kr Nielsen 45 , 00
Anine Oltien Olesen 22 , 50
Ane Marie Sørensen 82 , 50

Tolne Maren Jensen 54 , 00
Mikkel Larsen 117 , 86
Jens Lassen Jensen 5 , 63

Astrup Anna Gotfredsen 77 , 14
Horne Asdal Ane Marie Kristiansen 25,00
Hatbing Slovsted Ane Thågård 37 , 50
St Hans St Olaj Karl Jensen 115,88

M Lauritzens Frederikshavn 275,63
Læge Victor Holm 8,00
Lærer A Nielsen Bagterp 40,00
Bindslev Anders P Jensen 173,40
Smidstrup Kristion Andreasen 33,75
Flade Gjærern Laurine Kristensen 67,50
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14 Ålborg Politi begærer alimentationsbidrag for den de
forsørgelsesberettigede Jens Lassen Jensen refunderet med 30 kr

Anvistes
15 Fra Hjøring amt forelå tilstillet en paternitetssag

mod Bestyrer Oluf Jensen af Søndergard i Vogn
til sognerådets erklæring angående hvorvist bemeldte Oluf
Jensen erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget ber

16 Til snefoged i Vogn distrikt istedetfor Gårdejer
Valdemar Andersen der er bortrejst valgtes Forpagte Peter
Kristensen Bjørnager

17 Partikulier Jens Korsholt Mosbjærg ansattes til skat
fra 1ste decbr i år af en indkomst fra 700 Kr.

Næste møde aflevedes tirsdag den 14 decbr

Mødet hævet

J Kr Kristensen Christian Andersen Jens Korsholt
Martin Thomsen Niels Peter Sørensen Otto Christensen
Daniel Holm
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14
Ålborg Politi begærer alimentationsbidrag for den de
forsørgelsesberettigede Jens Lassen Jensen refunderet med 30 kr
Anvistes
15
Fra Hjøring amt forelå tilstillet en paternitetssag
mod Bestyrer Oluf Jensen af Søndergard i Vogn
til sognerådets erklæring angående hvorvist bemeldte Oluf
Jensen erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget ber
16
Til snefoged i Vogn distrikt istedetfor Gårdejer
Valdemar Andersen der er bortrejst valgtes Forpagte Peter
Kristensen Bjørnager
17
Partikulier Jens Korsholt Mosbjærg ansattes til skat
fra 1ste decbr i år af en indkomst fra 700 Kr.
Næste møde aflevedes tirsdag den 14 decbr
Mødet hævet
J Kr Kristensen Christian Andersen Jens Korsholt
Martin Thomsen Niels Peter Sørensen Otto Christensen
Daniel Holm
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Sogneraasmøde

i fattiggården birsdag den 14 decbr 1915

Fattigvæsen
1 Alborg politi begærer forskudsvis udlagt alimenta-

tionsbirra, for den be forsørgelsesberettigede Peter Martin
Petersen refundent med 39 kr Anvises

2 Københavns Magistrat ligeledes for Arbejdsmd Christen
Anton Christensen med 30 kr. Anvises

3 Børglum Herredskontor ligeledes for Niels Kristian Kristensen
med 30 kr. Anvises

4 Udvalget for fattigvæsenet Ålborg meddeler at have
tilstået Adolf Poulsens enke 12 til kokes, samt en ugentlig
understøttelse af 6 Kr fra 19/11 at regne Til efterretning

5 Sindal sogneråd meddeler at have tilstået forhøjet
understøttelsen til Georgia Nielsen fra 10 til 20 kr mdlg.
for vinterhalvåret Til efterretning

6 Udvalget for fattigvæsenet i Hjøring meddeler at der
er tilstået Martin K Nielsens forladte kone en forhøjelse
af huslejen til 83 Kr årlig til efterretning

Alderdomsunderstøttelse
7 Tversted Ugle, sogneråd meddeler at have tilstået

Jens Peter Olesen 5 Kr ekstra mdlg for vinterhalvåret
Til efterretning

8 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
meddeler at der er tilstået Elene M Christensen og
Mariane K Nielsdatter et midlertidligttillæg

20% regnskabs
året ud

9 I anledning af dyrtiden vedtoges det at yde følgende
alderdomsunderstøttede et midlertidigt tillæg regnet fra 1/12 15
til 31/3 1916 Ane Pedersen Eskjær hede 17 Kr idlg.

Skomager Kr Jensen 5 Kr mdlg. Ane Marie Larsen Mosbjærg 3 kr m
Mariane Jensdatter Bollehede 5 Kr mdlg. Maren Larsen Gaaen 5 Kr mr

Ane Kristensen Bundgard 5 kr endig Ane Marie Mikkelsen Eskjær hede 5
Marens Jensen Mosbjærg 5 kr mdg. Thomme Poulsen Måstrup 5 kr mdg

Lise Kristensen Måstrup 3 Kr mdg Kirsten Valther 5 kr mdlg
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Sogneraasmøde
i fattiggården birsdag den 14 decbr 1915
Fattigvæsen
1
Alborg politi begærer forskudsvis udlagt alimenta-
tionsbirra, for den be forsørgelsesberettigede Peter Martin
Petersen refundent med 39 kr Anvises
2
Københavns Magistrat ligeledes for Arbejdsmd Christen
Anton Christensen med 30 kr. Anvises
3
Børglum Herredskontor ligeledes for Niels Kristian Kristensen
med 30 kr. Anvises
4
Udvalget for fattigvæsenet Ålborg meddeler at have
tilstået Adolf Poulsens enke 12 til kokes, samt en ugentlig
understøttelse af 6 Kr fra 19/11 at regne Til efterretning
5
Sindal sogneråd meddeler at have tilstået forhøjet
understøttelsen til Georgia Nielsen fra 10 til 20 kr mdlg.
for vinterhalvåret Til efterretning
6
Udvalget for fattigvæsenet i Hjøring meddeler at der
er tilstået Martin K Nielsens forladte kone en forhøjelse
af huslejen til 83 Kr årlig til efterretning
Alderdomsunderstøttelse
7
Tversted Ugle, sogneråd meddeler at have tilstået
Jens Peter Olesen 5 Kr ekstra mdlg for vinterhalvåret
Til efterretning
8
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
meddeler at der er tilstået Elene M Christensen og
Mariane K Nielsdatter et midlertidligt

tillæg
20% regnskabs

året ud
9
I anledning af dyrtiden vedtoges det at yde følgende
alderdomsunderstøttede et midlertidigt tillæg regnet fra 1/12 15
til 31/3 1916 Ane Pedersen Eskjær hede 17 Kr idlg.
Skomager Kr Jensen 5 Kr mdlg. Ane Marie Larsen Mosbjærg 3 kr m
Mariane Jensdatter Bollehede 5 Kr mdlg. Maren Larsen Gaaen 5 Kr mr
Ane Kristensen Bundgard 5 kr endig Ane Marie Mikkelsen Eskjær hede 5
Marens Jensen Mosbjærg 5 kr mdg. Thomme Poulsen Måstrup 5 kr mdg
Lise Kristensen Måstrup 3 Kr mdg Kirsten Valther 5 kr mdlg
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Forskjelligt

10 Epidemisygehuset Frederikshavn meddele at Hend Niels
Olsen Bollende Mark har 4 børn som er indlagt på
epidemihuset til vederlagsfri behandling Til efterretning

11 Hjøring amt meddeler i skrivelse af 24 f.m. at
amtsrådet har vedtaget at forhøje taksten for ophold
på kommunale forsørgelsesanstalter til 75 øre pr dag

for voksen og 50 øre for børn under 14 år fra 1ste oktober
i.år. at regne Til efterretning.

12 Skrivelse fra Københavns Magistrat af 25/11 og Københavns
politi af 28/11 angaende den her forsørgelsesberettigede
Ane Christiansen som efter udstået straf for løsgængeri
forlanges hjemsendt Hun modtoges derefter her på
fattiggården den 29 f.m. men er allerede deserteret
derfra igen

13 Hjøring, amt meddeler i skrivelse af 20/11 at
amtsrådet har beskikket Fru Marie Nielsen af Øste Rings=
hvet til distriksjordemoder for Mosbjærg og Tolne sogne
med bopæl i Tolne stationsby Til Efterretning

14 Hjøring amt meddeler i skrivelse af 20/11 efter
Sogneraads indstilling at bører udnævnt Uend 7 Kr.
Søreg til brandfoged for Mosvjærg sogns øssrige brand=
foridkreds Til efterretning

15 Alborg stiftamt fremsender regnskab over udgifterne
ved landstingsvalgene den 10/7 1911 og 21/5 1915 berværende
kommunes andre heraf er 28 kr 97 øre som anvistes

16 Mosbjærg sogns sygekasse andrager om tilskud
af Kommuneens Kasse for indeværende ar Bevilgedes
50 kr.

17 Skatteklager fra Partikulier Jens Korstholt Mosbjærg
som er ansat til skat her i Kommunen fra 1/10 da

indkomsten nedsattes til 600 kr.

18 Beretning fra „Danske Grundejeres" Brandforsikring
forelå Der efterretning



187
Forskjelligt
10
Epidemisygehuset Frederikshavn meddele at Hend Niels
Olsen Bollende Mark har 4 børn som er indlagt på
epidemihuset til vederlagsfri behandling Til efterretning
11
Hjøring amt meddeler i skrivelse af 24 f.m. at
amtsrådet har vedtaget at forhøje taksten for ophold
på kommunale forsørgelsesanstalter til 75 øre pr dag
for voksen og 50 øre for børn under 14 år fra 1ste oktober
i.år. at regne Til efterretning.
12
Skrivelse fra Københavns Magistrat af 25/11 og Københavns
politi af 28/11 angaende den her forsørgelsesberettigede
Ane Christiansen som efter udstået straf for løsgængeri
forlanges hjemsendt Hun modtoges derefter her på
fattiggården den 29 f.m. men er allerede deserteret
derfra igen
13
Hjøring, amt meddeler i skrivelse af 20/11 at
amtsrådet har beskikket Fru Marie Nielsen af Øste Rings=
hvet til distriksjordemoder for Mosbjærg og Tolne sogne
med bopæl i Tolne stationsby Til Efterretning
14
Hjøring amt meddeler i skrivelse af 20/11 efter
Sogneraads indstilling at bører udnævnt Uend 7 Kr.
Søreg til brandfoged for Mosvjærg sogns øssrige brand=
foridkreds Til efterretning
15
Alborg stiftamt fremsender regnskab over udgifterne
ved landstingsvalgene den 10/7 1911 og 21/5 1915 berværende
kommunes andre heraf er 28 kr 97 øre som anvistes
16
Mosbjærg sogns sygekasse andrager om tilskud
af Kommuneens Kasse for indeværende ar Bevilgedes
50 kr.
17
Skatteklager fra Partikulier Jens Korstholt Mosbjærg
som er ansat til skat her i Kommunen fra 1/10 da
indkomsten nedsattes til 600 kr.
18
Beretning fra „Danske Grundejeres" Brandforsikring
forelå Der efterretning
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19 Foreningen „Bedre Byggeskik" fremsender et hæfte med
foreningens program og love mv. og anmoder om støtte

henlagdes

20 Fra skatterådet var modtaget et cirkulære fra skatte-
departementet indeholdende forskjellige skatteretslige afgø-
relser Til efterretning

21 Fra amtet forelå tilstillet forskjellige cirkulærer
om forbud mod at anvende rug og hvede til fodring
om ekstraordiner understøttelse til alderdomsunderstøttelse
eftergivelse af indkaldte værnepligtiges skat og om
en ligning på rug og hvede som skal forbeholdes til
brødkorn, i følge amtets fordeling skal der her i kom
munen forbeholder 2459 td rug til brødkorn

Formanden meddelte at alle sognerådsformænden i
Amtet var indbudt af sognerådsforeningen til et møde i

Hjøring mandag den 20 ds. for at drøfte fremgangsmåden
ved den nævnte ligning Det vedtoges i henhold dertil at
udsættes den nævnte ligning til et ekstramøde som
afholdes efter den 20 rt.

22 Skrivelse fra Sulsted Ajstrup sogneråd af 18 ds. om
Tjenestekarl Enst Emil Thomsen der er indlagt på Ålborg
amts sygehus i henhold til lov af 10/5 1915 erkendes forsørgelsesbe
rettiget her i kommunen Erkendes forsørgelsesberettiget her

23 Skrivelse fra Sindal sogneråd af 12 ds at man har tilstået
Georgins Nielsen ekstra 10 kr til brændsel

24 Underetning fra sognepræsten om fødsler i november månede
2 af mandkøn og 3 af Kvindekøn der alle noteredes som
fødehjemstedsberettigede her

25 Andragende fra Lærer Koren Bæsbjærg, om forhøjelse
af embedets begyndelsesløn til 1,000 Kr. Den vedtoges
at yde den nuværende lærer 100 Kr som personligt løn
tillæg for regnskabsant 1916/17 under forbehold af amts-
rådets samtykke

Mødet hævet
J Kr Kristensen Niels Peter Sørensen

Martin Thomsen Jens Korsholt

Otto Christensen Christian Andersen
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19
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Mødet hævet
J Kr Kristensen

Niels Peter Sørensen
Martin Thomsen

Jens Korsholt
Otto Christensen

Christian Andersen



189

Ekstraordinært sognerådsmøde

i fattiggården mandag den 27 december 1915

I henhold til cirkulære fra indenragsministeriet af 27/11
i år og skrivelse fra Hjørring amt af 8 ds påhviler det Mosbjærg
kommuner af forbeholde til brødkorn 2459 td. rug som pålæges
beboerne i henhold til det med rug dyrkede areal. Ligningen
bliver at fremlægge til eftersyn og eventuelle klage vil være at
indsende skriftlig til sognerådet inder 10 Jan. 1916

Ligeledes må beboerne inden samme tid opgive hvor meget
rug de have forbrugt eller afhændet til såsæd og hvormeget
de have forbrugt til brødkørn eller have behov til dette brug
indtil næste høst Der påligendes ved den foreløbige ligning
2758 td.

Overslag over kommunens indtægter og udgifter i regn-
skabsåret 1916/17 forelå til 1ste behandling Det vedtoges
at forhøje ligningen med ca. 2500 Kr hvilket giver en
samlet fast skat af ca 14,000 og en formune og lejligheds-
skat af ca. 7.000 kr ialt ca. 21,600 Kr.

Mødet hævet

Kr. Kristensen Daniel Holm
Otto Christensen Niels Peter Sørensen

Martin Thomsen Christians Andersen Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården onsaag den 12 Januar 1916

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 By og Herredskontoret i Hjørring begærer forskudrer

udlagt alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettige
Herman Kristensens refunderet med 30 Kr. anvistes

2 Hørmested sogneråd meddeler at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Ane Petersdatter og Marie Jakob
sen et Tillæg af henholdsvis 3 og 2 Kr edig fra 11/2 1915
til 31/3 1916 Til efterretning

3 Smidstrup Sogneråd meddeler at have tilstået
den her forsørgelsesberettigede Kristian Andersen et
dyrtidstillæg af 8 Kr malg i de 5 vintermånder

Til efterretning.
4 Bindslev sogneråd ligeledes til Anders P Jensen

5 kr ekstra mdlg Til efterretning

5 Tolne sogneråd ligeledes til Maren Jensen
Dvergetved og Mikkel Larsen Tolne 5 kr mlg hver fra
1/12 1915 til 31/3 1916 Til efterretning

6 Tårs sogneråd meddeler at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Emma Petersen 16 kr mdlg novdr
decbr. Jan. og februar maneder samt 10 Kr til tøj til
børnene Til efterretning

7 Harritslev Rakkeby sogneråd forespørger om Enke
Kirsten Valther af Blæsejbrg der under at besøg der i
kommunen er bleven indlagt fra Hjøring, syghus som
lidende af difterites erkendes forsørgelsesberettiget her

Anerkendet forsørgelsesberettiget her
8 Lendum sogneråd forespørger om en mandsperson

på ca 60 år kan fåes anbragt her på fattiggården

9 Alderdomsunderstøttet Kr Thomsens Vittruphuset
andrager om forhøjelse af sin understøttelse
Bevilgedes et dyrtiastillæg af 5 Kr mdig, fra 1 Jan. til
31/3 i år. 
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Forskjelligt
10 Skrivelse fra Hjøring amt af 20 decb med amtets appo-

bation på sognerådets forslag angående delingsforholdet i
ligningen over de kommunale skatter for næste 3 års periode

Til efterretning
11 Amtsrådet meddeler at der for regnskabsåret 1916/17 er

pålignet Mosbjerg kommune 431 kr 80 øre som bidrag til
amtsreseptionsfonden Til efterretning

12 Forskjellige cirkulærer fra ministeriet angående
folketælling den 1st febr i år frdringsforbud indkaldtes
optagelse på valglisterne en en forelå Til Efterretning

13 Meddelse fra Amtsrådet om fastsættelse af afgift for
forhandling og afgift udskænkning af stærke drikke i næste
treår 1916/18 hvoraf fremgår at brændevinsafgiften er
250 årlig

14 Skrivelse fra kredslægen angående indberetning om
hvor manges børn kommunen ha udsat i pleje og om de
lever under betryggende forhold Kommunen her 3 børn
anbragt Plejeforholdene er gode

15 Andragende fra Mosbjærg afholdsforening om Tilskud
af Kommunens kasse for året 1915- Bevilgedes 10 Kr

16 Ligeledes fra Landsforeningen „Arbejdet adler"
Henlagdes

17 En almindelig folketælling skal foretages den 1st
febr i år til at foretage denne valgtes samtlige
lærere i kommunens

18 Den kommunale valgliste for året 1916/17
affattedes

19 Ligeledes mandtalsliste over de skatteydere der
kunne komme til at svare indkomst og formueskat
til staten i skattearet 1916/17
Formanden meddelte endvidere i forbindelse hermed
at sognerådene var indbydt til et møde i Hjøring
den 11 ds. hvor et udvalg fra landsoverskatterådet
var tilstede og gav forskjellige oplysninger angående

skatteansættelsen ved den forestående ligning
Formanden overværede mødet
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20 Overslag over Kommunens indtægter og udgifter i
næste Regnskabsør forelå til 2de behandling
Overslaget vedtoges som ved 1ste behandling og under-
skrives

21 Indberetning fra sognepræsten om fødster i denne
månd 2 af mandkøn som begge noteredes som
fødehjemstedsberettiget ber

Næste møde i fattiggården Tirsdag den 8 febr 1910

Mødet hævet

J Kr Kristensen Daniel Holm
Niels Peter Sørensen Martin Thomsen
Otto Christensen Christian Andersen

Jens Korsholt

Ekstraordinært sognerådsmøde

afholdtes Fredag den 21 Jan. 1916 i Mosbjærg
1 I anledning af lov om kommunale foranstaltninge

i anledning af dyrtiden af 22/12 1915 afholdtes et
fællesmøde af sognerådet bestyrelsen af hjælpekassen og
prisreguleringskommissionen hvor det vedtoges i anled
ning af dyrtiden at bemyndige bestyrelsen for hjælpekas
sen til at uddele hjælp til trængende i så stor ud-
strækning som det er nødvendigt i øvrigt fandt man
ikke anledning til at foretage videre foreløbig

2 Det vedtoges at låne yderligere 1500 Kr af Mosbjerg
mejeri sa lånet ialt bliver 3000 Kr, da Kassebeholdning.
er for liller, og så se tiden an til regnskabsåret udløber

Mødet hævet

J. Kr. Kristensen Jens Krogholt
Martin Thomsen Chr Andersen

Niels Peter Sørensen Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 februar 1916

Fattigvæsen
1 Herredskontoret Frederikshavn begære udlagt ali-

mmentationsbidrag for Oskar Adolf Pedersen refundret
med 15 Kr Anvistes Afsoning begæret

2 Vennbjærg herredskontor begærer ligeledes udlagt
alimentationsbidrag for Anders Peter Pedersen refun
deret med 30 kr anvises

3 Sindal sogneråd meddeler at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Ane Marie Sørensen et dyrtids-
tillæg af 3 Kr mdeg. fra 1/12 15 til 31/3 16 samt
ekstra 5 kr til brændsel til efterretning.

 Alderdomsunderstøttelse
4 Andragende fra Maren Katrin Pedersen af Engen

i Måtrup om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 12 Kr mdlg. fra 1 Jan i år at regne

5 Ligeledes fra Syerske Johanne Kristine Andersen
Vogn Bevilgedes 5 kr mdlg. fra 1ste febr. 8 i år
at regne

Forskjelligt
6 Hjøring amt meddeler i skrivelse af 20/1 at der

som 2de del af statstilskud for finansåret 1915/16
er tildelt Mosbjærg kommune et beløb af 262 k 32 øre

Til efterretning

7 Skrivelse fra amtet af 13/1 om at det påhviler
Mosbjerg kommune at godtgøre statskassen et beløb
af 67 kr. 39 øre som udgifter ved vurdering til
ejendomsskyld i afvigte finansår Anvistes

8 Skrivelse fra Amtet af 5 ds. om at der på Begæring
af Københavns Magistrat må blive indsendt koksregn-
tativer for forsørgelsesanstalter i Kommunen

Besvaret af formanden



193
Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 8 februar 1916
Fattigvæsen
1
Herredskontoret Frederikshavn begære udlagt ali-
mmentationsbidrag for Oskar Adolf Pedersen refundret
med 15 Kr Anvistes Afsoning begæret
2
Vennbjærg herredskontor begærer ligeledes udlagt
alimentationsbidrag for Anders Peter Pedersen refun
deret med 30 kr anvises
3
Sindal sogneråd meddeler at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Ane Marie Sørensen et dyrtids-
tillæg af 3 Kr mdeg. fra 1/12 15 til 31/3 16 samt
ekstra 5 kr til brændsel til efterretning.
 Alderdomsunderstøttelse
4
Andragende fra Maren Katrin Pedersen af Engen
i Måtrup om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 12 Kr mdlg. fra 1 Jan i år at regne
5
Ligeledes fra Syerske Johanne Kristine Andersen
Vogn Bevilgedes 5 kr mdlg. fra 1ste febr. 8 i år
at regne
Forskjelligt
6
Hjøring amt meddeler i skrivelse af 20/1 at der
som 2de del af statstilskud for finansåret 1915/16
er tildelt Mosbjærg kommune et beløb af 262 k 32 øre
Til efterretning
7
Skrivelse fra amtet af 13/1 om at det påhviler
Mosbjerg kommune at godtgøre statskassen et beløb
af 67 kr. 39 øre som udgifter ved vurdering til
ejendomsskyld i afvigte finansår Anvistes
8
Skrivelse fra Amtet af 5 ds. om at der på Begæring
af Københavns Magistrat må blive indsendt koksregn-
tativer for forsørgelsesanstalter i Kommunen
Besvaret af formanden



194
9 Skrivelse fra leder af Centralmissionen Pastor Bart

København om tilskud af kommunens kasse til det af
ham udgivne blad "Fyrtårnet" Hensagdes

10 Fra Formanden for Jagrettens afløsning i Hjørring
amt Her Chr. Feisen foreslå fortegnelse over de for
treånt 1945/17 valgtes voldgiftsmand

11 Fortegnelsen over kommunale vælgere forelå til end
ligelse efter at hare været fremlagt til eftersyn i lovbefalet
tid

12 Fortegnelser over vælgere til folketingsvalg i henhold
til valglov af forelå udarbejdet af formanden
den skal fremlægges til eftersyn fra 1ste til 8ae marts

13 Til udhjælp til formanden bevilgedes ved
1st behandling 30 øre pr individ

14 Legatrenterne for aet 1915 uddeltes til følgende
Ejler Ejensen Holms legat 33 Kr 4Ø øre Jens Peter
Nielsen Måstrup 15 Kr Anders Jensen Måstrup 18 kr 44.
Leverin Roses legat 8 Kr 24 øre Juul Jeppesen Eskjær

Lars Andersens legat 5 kr 76 øre Frums Andeasen Måstrup
Jens Lev. Kristensens legat Jensine Anderasen Måstrup
Oles. Kjærsgards legat for fattige skolebørn Mostbjærg skole

15 Indenretning fra sognepræsten om førsler i Jan.
 måned 2 af mændkøn hvoraf det ene synes at
 skulle noteres i Bindslev

 Ligningsmøde til statsskat afholdes mandag den 14 ds.

 Mødet hævet

J Kr Kristensen Daniel Holm
Jens Korsholt Niels Peter Sørensen Christian Andersen
Martin Thomsen Otto Christensen
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9
Skrivelse fra leder af Centralmissionen Pastor Bart
København om tilskud af kommunens kasse til det af
ham udgivne blad "Fyrtårnet" Hensagdes
10
Fra Formanden for Jagrettens afløsning i Hjørring
amt Her Chr. Feisen foreslå fortegnelse over de for
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 Mødet hævet
J Kr Kristensen

Daniel Holm
Jens Korsholt

Niels Peter Sørensen
Christian Andersen

Martin Thomsen
Otto Christensen
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Sognerådsmøde ( Ligningsmøde )
i fattiggården Tirsdag den 22/2 1916

1 Der foretoges ligning over kommuneskat for regnskab
året 1916/17 i overensstemmelse med overslaget
og med den foretagne ligning til statsskat som
grundlag Ligningen påregnes at give en forøget
indtægt af ca. 2500 Kr og pålignes som sædvanlig
med 1/3 på formune og lejlighed og 2/3 på hartkorn og
ejendomsskyld

2 Formanden meddelte at have købt 6 a 7 kof
5/4" skjærver til en pris af 56 Kr pr klf på banevogn
Frederikshavn i det vedtoges at fordele skærvene
således at 2 a 3 Rbf påføres Tolne-Vogn vejen
og resten påføres Tolne Eskjær vejen og den nyan-
lagte grusvej i Måstrup

3 Til at tiltræde et udvalg som i henhold til
sygekasseloven skal afgive erklæring om hvorvidt
nogle medlemmer af Mosbjærg sogns sygekasse
vedblivende kan stå som nydende medlemmer af
samme valgte sognerådet for sit vedkommende
Gårdejer Jens Korsholt

4 Det vedtoges at opsige overenskomsten med Hørmested
sogneråd af 9/11 1909 angaende indlæggelse af fattiglem-
me fra Hørmested kommune fra herværende fattiggård
ligesom alderdomsunderstøttede her fra asylet

5 Bestyrer Andreas Anmnasen fæstedes påny som
bestyrer på fattiggården fra 1/4 1916 til 31/3 1917 på
samme betingelser som indeværende år

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt

Otto Christensen Martin Thomsen

Daniel Holm Christian Andersen
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Sognerådsmøde ( Ligningsmøde )
i fattiggården Tirsdag den 22/2 1916
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grundlag Ligningen påregnes at give en forøget
indtægt af ca. 2500 Kr og pålignes som sædvanlig
med 1/3 på formune og lejlighed og 2/3 på hartkorn og
ejendomsskyld
2
Formanden meddelte at have købt 6 a 7 kof
5/4" skjærver til en pris af 56 Kr pr klf på banevogn
Frederikshavn i det vedtoges at fordele skærvene
således at 2 a 3 Rbf påføres Tolne-Vogn vejen
og resten påføres Tolne Eskjær vejen og den nyan-
lagte grusvej i Måstrup
3
Til at tiltræde et udvalg som i henhold til
sygekasseloven skal afgive erklæring om hvorvidt
nogle medlemmer af Mosbjærg sogns sygekasse
vedblivende kan stå som nydende medlemmer af
samme valgte sognerådet for sit vedkommende
Gårdejer Jens Korsholt
4
Det vedtoges at opsige overenskomsten med Hørmested
sogneråd af 9/11 1909 angaende indlæggelse af fattiglem-
me fra Hørmested kommune fra herværende fattiggård
ligesom alderdomsunderstøttede her fra asylet
5
Bestyrer Andreas Anmnasen fæstedes påny som
bestyrer på fattiggården fra 1/4 1916 til 31/3 1917 på
samme betingelser som indeværende år
Mødet hævet
J Kr Kristensen

Jens Korsholt
Otto Christensen

Martin Thomsen
Daniel Holm

Christian Andersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården mandag den 13 marts 1916

Fattigvæsen
1Dronninglund herredskontor begære udlagt almni

tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Jens Kr
Kristensen med 25 Kr refunderet med 25 pr Anvistes

2Vennebjærg Herredskontor begærer ligeledes udlagt
alimentationsbidrag for samme refunderet med 130 Kr
Anvistes

3Hjøring amt fremsender en paternitetssag mod
Tjænestekarl Vilhelm Linaø Kristensen med Forespørgsel
om henulate alimentant erkendes forsørgelsesberettige
her Erkendes forsørgelsesberettiget her.

4Skrivelser fra Ålborg byråds fattigudvalg af 16/2 og
9/3 hvorved meddeles at man har tilstået Adolf Thomsen
enke et par træsko til en søn og en vedvarende under-
støttelse af 6 Kr ugentlig Til efterretning

5Hjøring. amts epidemihus i Frederikshavn fremsender
regning over omkostningerne ved indlæggelsen af Hmd.

Niels Olsens Bolleede Mark børn få epidemihuset med i alt
636 kr Anvises

6Bindslev sogneråd begærer et Pigebarn noteret som
fødehjemstedsberettiget her, da moderen skal have haft
ophold her i kommunen 10 måneders dagen for fødslen

Noteres her som Fødehjemstedsberettiget
Alderdomsunderstøttelse
7Andragende fra Nielsine Kirstine Holm Eskjær hede

om alderdomsunderstøttelses Udsættes til næste møde

8Andragende fra Helene Simonsen Kabbelhede om
forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse

Bevilgedes 3 Kr mdlg. for marts og afvis mande
som dyrtidstillæg
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197Forskjellige
9 Herredskontoret meddeler at amtet under 22/2 har beskikket

Gårdejer Niels Josth af Brettet til brandfoged i sognets vestre
brandfogedkreds Til efterretning

10 Til medhjælp til formanden bevilgedes ved 2den be-
handling 30 Øre pr individ enstemmigt

amt til rejseudgifter 25 Kr.

11 Til at revidere Kommunens regnskab for indeværende
regnskabsår valgtes Gårdejer Bure Møllegård Kjæret

og Emie Kristensen Vestergard

12 Til sognerådets Formand for næste år valgtes
J Kr Kristensen Grårup og til næstformand

Jens Korsholt Mastiups
13 Der forela endvidere en mængde cirkulærer til-

stillet gennem amtet om indsendelse af regnskab
over dyrtidsudgifter Landets inddeling i skyldkredse
Forbud mod opfødring af sukker Maksimalpris
på Majs og foranstaltninger vedrørende handelen
med majs og oplysninger om landets avl og behold-
ning af korn foderstoffe kartofler m.v. samt over
kreaturbestanden m.m.

14 Da Peter Sørensens hustru og Martin Thomsens
hustru har nægtet at fungere have tilsyn med
plejebørn længtre valgtes Jens Korsholts Hustru
Margreter og Sognefoged P. Olsens hustru Siveri

Næste møde afholdes Tirsdag den 11 april
Mødet hævet

J. Kr. Kristensen Jens Korsholt
Otto Christensen Martin Thomsen
Daniel Holm Christian Andersen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tilsaag den 11 april 1916

Fattigvæsen
1 By og Herredskontoret Nykøbing Mors begærer alimen

tationsbidrag der forskudsvis er udbetalt for den her forsør=
gelsesberettigede Simms Larsen refunderet med 60 Kr

Anvistes
2 Magistraten København begærer ligeledes alimentations-

bidrag for Chr A Christensen refunderet med 30 Kr.
Anvistes

3 Skrivelse fra Lendum sogneråd af 6 ds hvermed med
deles at der er tilstået den her forsørgelsesberettigede Sigfred

Andersen en fattigunderstøttelse af ialt 30 Kr. Til efter-
retning

4 Skrivelse fra Flade Gjærum Sognerad af 20/3 meds
anmeldelse af at der er tilstået den her forsørgelsesberettiget

Laurine Kristensen en understøttelse af 25 Kr udeg fra 1 marts
og henstiller at hun hjemsendes til forsørgelse her, eller

der ydes fuld refusion af understøttelsen Det vedtoges
at begære hende hjemsendt

5 Hjøring, byråds fattigudvalg meddeler at have til=
stået Morten A Nielsens forladte kone dyrtidshjælps
i form af forskjellige naturalydelser. Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse
6 Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse

meddeler at have tilstået den her forsørgelsesberettigede
Christiane Christensen en understøttelse af 20 Kr mdlg.

fra 1/11 at regnes samt 20% som dyrtidshjælp fra 11/12
1915 til 31/3 1916 Til efterretning

7 Astrups Sogneråd anerkender i skrivelse af 1 ds.
Marens Katrine Pedersen som forsørgelsesberettiget der
i Kommunen Til efterretning

8 Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes dyrtidstillig
fra 1/4 til 30/6 Ane Pedersen Eskjær hede 5 kr idlg. Skomager
Kr Jensen 10 kr mdlg. Mariane Jenstatter 5 kr mdlg. Ane Marie
Mikkelsen 8 Kr mdlg. Marens Jensen 3 kr mdlg. Thomme Poulsen
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5 Kr mdlg. Lise Kristensen 3 kr mdlg. Kirsten Valther 5k. mdlg.
Maren Larsen 5 kr mdlg Ane Kristensen 5 kr mdlg Else Marie Jensen 5 kr idig.

Helene Simonsen F kr. mdlg for maj og juni Ane Sofie Jørgensdatter 5 kr mdlg.
Kr Thomsen 3 Kr mdlg. Ane Marie Larsen 3 k mdlg
Forskjelligt

9 Fortegnelsen over vælgere til folketinget forelå til berig-
tigelse efter at have været fremlagt til eftersyn i lovbefalet
tid

10 Cirkulære fra amtet angaende kornligningen, Ligningen
her for Kommunen er approberet og der kan meddeles
tilladelse til opfødring af det overskydende kvantuem
ing. Til efterretning

11 Fra A/S Stenye på Sjællands Odde forelå tilbud
på levering af Roe og Gras. Nogen pris var dog ikke
anført Henlagdes

12 Fra Plejehjemsforeningen for Ålborg Stifts østlige del
forelå en beretning Til efterretning

13 Cirkulære fra Kultusministeriet om skolernes forhold
overfor tilfælde af smitsomme sygdomme og fra Amtet
om den fremtidige ordning af udredelsen af betalingen
 for indlæggelse fra Amtets epræmmenss Til efterretning

14 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge Mar Sildal 174 kr
 Overlæge Eventsens Hjøring  14.
Læge Laursen Bindslev 45.35 øre
Sindal Apotek 54.30
Løve Apoteket Hjøring 5.85
Boghæl Læge Frederikshavn 23.40

15 Ålborg Politi begærer alimentationsbidrag for Jens Larsen
Jensen refunderet med 30 Kr Anvistes

16 Bindslev sogneråd forespørger om en pige tjænnede
hos J P Nielsen Trynskov Bindslev og som er ind=
lagt for epidemehuret i Hjøring, som lidende af
difteritis erkendes forsørgelsesberettiget he i Kommunen
Erkendes forsørgelsesberettiget her
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17 Andragende om alderdomsunderstøttelse fra Nicoline
Kirstiene Holm Eskjærhede Bevilgedes 6Kr måndlig
fra 1/4 i år at regnes Formoder at være forsørgelsesberettig
i Tværsted Uggerby

18 Der foretoges tillægsligning fra 1 april at regne
Hmd Jens Thomsen Nordkop Indkomst 1000 Kr

Kare Nørgård                                1000
Bestyre Arnold Jensen Grårup 600

19 Det vedtoges at afholde vejsyn omkring midten
af næste måned

Næste møde afholdes tirsdag den 9 maj Kl 3

Mødet hævet

Kr Kristensen Christian Andersen
Niels Peter Sørensen Martin Thomsen
Jens Korsholt Otto Christensen
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Ekstraordinært møde

i Morbjærg lordag den 22/4 1915

1 Der forelå skatteklage fra Hmd Pous Knudsen
Måstrups efter forhandling med Klageren vedtoges det
at indstille til skatterådet at formueansættelsen ind-
rettes med 2.000 Kr

Ligeledes fra Smed A Kristensen Mostbjærg
Indkomsten nedsattes til 1500 Kr

Ligeledes fra Skrædter Kr Jensen Mosbjærg, kunde
ikke tages tilfólge

2 Skrivelse fra Sindal Sogneråd om der kan fås nogle
fattiglemmer anbragt på herværende kommunes fattig
gård Det vedtoges at besvare forespørgsten derhen
at man er villig til foreløbig at modtage 2 a 3
fattiglemmer i pleje for 100 øre pr dag for maden
beklædning lægehjælp og medicin

3 Skrivelse fra udvalget for Fattigvæsenet i Århus af 12 ds
om at den her forsørgelsesberettigede Bødker P F. Petersen
er indlagt på fattiggården som subsistensløs og derefter
atter dimitteret til arbejde. Det vedtoges at søge
ham straffet for at han aldrig anmelder hans opholdt
sted og for falsk forklaring til den optagne afhøring

4 Ifølge skrivelse fra Hjøring amt af 14 ds. og Cirkulære
fra indenrigsministeriet af 13 ds. skal der foretoges valg
af 13 medlemmer til Hjøring amtsråd den 29 ds. hvortil

herværende kommune valger 3 valgmænd
Det vedtoges at vælge i en valggruppe og der

valgtes  Kr Kristensen Kr Andersen og Martin
Thomsen Til at deltages i valg af to Kommissions-
medlemmer til bedømmene af statshusmandsbrug
torsdag den 27 i Hjøring valgtes Otto Kristensen og
Peter Sørensen

Mødet hævet

J Kr Kristensen Martin Thomsen Christian Andersen

Niels Peter Sørensen Jens Korsholt

Otto Christensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 8 maj 1916

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Hørmested sogneråd meddeler at have tilstået

alderdomsunderstøttet Ane Peterstatter et dyrtidstillæg
af 6 Kr for april måned Til efterretning

2 Skrivelse af 28/11 fra fattigudvalget i Århus med
meddelelse at Bødker A M Petersen den 11/1 dennistere
der til arbejde hos Bødker Hans Nielsen Mejlgade 72
i Århus Det vedtoges at søge ham straffet for falsk forkla
ring til en afhøring og for at han aldrig anmelder sit afholdsstede

3- Odense Herredskontor begærer forskudsvis udlagt alimen-
tationsbidrag 60 Kr for den her forsørgelsesberettigede Christen
Anton Christensen refunderet med 60 kr Anvistes

Skolevæsen
4 Efter bekendtgørelse i kladene om levering af brændsel

til, skolerne var de fremkommen tilbud fra Sognefoged P Olsen
om levering af brænde til 25 Kr pr favn fri leveret og tilbe
fra Hmd Kr Jensen Kristensen Blæsbjærg på tørv til Blæsbjærg
og Vogn skoler for henholdsvis 4,25 og 5,00 pr tusende
Hmd Otto Kristensen Måstrup tilbage at levere 25000 Tørv
til Måstrup skole a 4,75 øre pr 1000 skk hvilket tilbud antoges
P Olsens Tilbud på brænde antoges ligeledes med 4 Raf til hver

skole. Angaende Kr Jensens Kristensens tilbud vedtoges det at
Kr Andersen og Morten Thomsen akkorderer med ham om

leveringen til Vogn og Blæsbjerg skoler
Vejvæsen

5 Der forelå tilstillet fra Amtet skema til oversigt over
kommunens offentlige biveje og de arbejder som agtes
foretagne ved disse i årets løb Overlodes til formandens
besvarelse

Forskjelligt
6 Fra amtet forelå anvisning på restbeløb af statens

tilskud til udgifter til alderdomsforsørgelse og til børn af
enker i afvigte regnskabser med benholdsvis 735 Kr 58 øre
og 50 Kr 60 øre Til efterretning
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leveringen til Vogn og Blæsbjerg skoler
Vejvæsen
5
Der forelå tilstillet fra Amtet skema til oversigt over
kommunens offentlige biveje og de arbejder som agtes
foretagne ved disse i årets løb Overlodes til formandens
besvarelse
Forskjelligt
6
Fra amtet forelå anvisning på restbeløb af statens
tilskud til udgifter til alderdomsforsørgelse og til børn af
enker i afvigte regnskabser med benholdsvis 735 Kr 58 øre
og 50 Kr 60 øre Til efterretning



2037 Fra bestyrelsen for hjælpekassen forelå beretning om kassens
udgifter i afvigte regnskabsår som fordeler sig således

Til indkaldtes familier   705   
Efter dyrtidsloven 415

Almindelige understøttelser 147

8 Jydsk Telefonselskab meddeler at der skal anlægges en
telefoncentral i Vogn og udbede sig meddelelse om der fra
sognerådets side skulde være noget at erindre angående
antaget Sogneraad har intet at erindre

9 Der forelå en beretning fra „Welanderhjemmet"
Til efterretning

10 Ligeledes beretning og regnskab fra " Kreditforeningen af
kommuner i Danmark. Til efterretning

11 Skrivelse fra Hedeselskabet med anmodning om ma-
sendelse af udfyldte skemaer angaende tørvehjemskingens
her i kommuen i denne sommer, som ønskes forceret
så stækt som muligt. Fra ministeriet forelå cirkulære om
samme sag Et skrig udfyldtes

12 Cirkulære fra indenrigsministeriet om at kornligningen er
sat ud af kraft og forbudet mod opfødring af rug og hvede
atter er gældende i sit fulde omfang Til Efterretning

13 Ligning over erhvervsskat her til kommunen for året 1916/17
foretoges

14 Skrivelse fra Hjøring amts sygehus om at søn af Hdm
Jens Peter Nielsen Måstrup Erhardt Peter Nielsen er indlagt
på epidemiafdelingen som lidende af strubehoste

15 Andragende fra Lærer Krone Blæsbjærg om at begyndel-
seslønnen ved enelærerembedet i Blæsbjærg må blive
forhøjet til 1000 Kr Det vedtoges at anbefale andragendet

16 Andragende fra Kr Jensen Kabelhede om forhøjelse af
sin svigermoder Helena Simonsens alderdomsunderstøttelse

Kunde ikke bevilges Kunde ikke bevilges
17 Skrivelse fra fattigudvalget i Hjøring om at ugift Ktina

Frederikke Frederiksen er tilstået understøttelse i henhold til
§33 i fattigloven med forespørgsel om forsørgelsespligten
erkendes. Da vedkommende er sognerådet fuldstændig ubekendt
kan hun ikke foreløbig kendes forsøgelsesberettet her.
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sat ud af kraft og forbudet mod opfødring af rug og hvede
atter er gældende i sit fulde omfang Til Efterretning
13
Ligning over erhvervsskat her til kommunen for året 1916/17
foretoges
14
Skrivelse fra Hjøring amts sygehus om at søn af Hdm
Jens Peter Nielsen Måstrup Erhardt Peter Nielsen er indlagt
på epidemiafdelingen som lidende af strubehoste
15
Andragende fra Lærer Krone Blæsbjærg om at begyndel-
seslønnen ved enelærerembedet i Blæsbjærg må blive
forhøjet til 1000 Kr Det vedtoges at anbefale andragendet
16
Andragende fra Kr Jensen Kabelhede om forhøjelse af
sin svigermoder Helena Simonsens alderdomsunderstøttelse
Kunde ikke bevilges Kunde ikke bevilges
17
Skrivelse fra fattigudvalget i Hjøring om at ugift Ktina
Frederikke Frederiksen er tilstået understøttelse i henhold til
§33 i fattigloven med forespørgsel om forsørgelsespligten
erkendes. Da vedkommende er sognerådet fuldstændig ubekendt
kan hun ikke foreløbig kendes forsøgelsesberettet her.
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Følgende regninger anvistes til udbetaling
Fredrikshavn Juliane Nygård 242 kr 32 øre

Ellen Andersen 65 ,70
Martine Nielsdatter 116 , 70

424,72
Lendum Sigfred Andersen 30,00

Sindal Ane Marie Sørensen 111,75
Anne Olesen 11,25

Georgius Nielsen 125,33
Kristine Nielsen 45

293,33
Torslev Henrik Pedersens enke 56,57
Brøndeslev A Andreasens hustru 90,00
Horne Asdal Ane Marie Kristiansen 15.00
Astrup Anna Gotfredsen 231,90
Råbjærg Karens Marie Olesen 37,50

Reparation af Røde bro 23,40
6090

Tværsted Uggerby Peter Kristian Voren 51.00
Jens Peter Olesen 85,43

13643
Hjøring Sygehus Sygevogn til Pottemagerens kone 19,00
Ålborg Adolf Thomsens enke 70,69
Tolne Mikkel Larsen 109,65

Maren Jensen 69.00
St Hans St Olaj Karl Jensen 122,25
Næste møde. afholdes Tirsdag den 13 Juni 1910

Mødet hævet

 Kr Kristensen Camil Holm

Jens Korsholt Christian Andersen

Martin Thomsen Otto Christensen

Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattigaarden tindag den 13 Juni 1916
Fattigvæsen

1 Herredskontoret Frederikshavn begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for der her forsørgelsesberettigede Rudolf
Severin Nygård refunderet med 60 kr. Anvistes Afsoning
begæres

2 Herredskontoret Hjøring ligeledes for Murer Jens Kr Kristensen
med 30 kr og for Anders Peter Pedersen med 30 kr Anvistes

Afsoning begæres
3 Herredekontoret Sæby ligeledes for Murer Jens Kr Kristensen med

25 kr Anvises Afsoning begæres ligeledes
4 Børglum Herredskontor ligeledes for Bødker Peter Martine

Pedersen med 150 kr Anvistes

5 Skrivelse fra Århus Byfogedkontor af 20/5 angående
den under fekt 2 i forrige møde omhandlede Bødker P M.
Petersen med oplysning om at han atte er forsvundet fra
byen og forgæves efteryst

6 Tårs sogneråd meddeler i skrivelse af 11/5 at
den her forsørgelsesberettigede Emma Petersen med familje
har været indlagt på sygehuset lidende af fnat Til
efterretning

7 Skrivelse fra Sindal sogneråd af 18/5 med anmodning
om notering i Kirkebogen her af en tvillingfødsel den 9/5
i år af enke Martine Andersen i Sindal Notes her

Alderdomsunderstøttelse
8 Tversted Ugle. sogneråd medeler at have tilstået  P

Vorm en dytidshjælp af 2 Kr mdlg i april kvartal
Til efterretning

9a Tversted Ugle sogneråd erkender i skrivelse af 9/5
Nielsine Kristine Holm for forsørgelsesberettiget der i 1.
kommunens Til efterretning

9b Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes hjælp til brændsel følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes hjælp til brændsel
Morten Larsen 20 Kr Maren Jensen 20 Kr Thomine Poulsen 20 Kr
Skomager Kr Jensen 40 Kr Helen Simonsen 25 Kr. Lise Kristensen

20 kr. Ane Pedersen 15 Kr Kirsten Volther 15 Kr
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den her forsørgelsesberettigede Emma Petersen med familje
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20 kr. Ane Pedersen 15 Kr Kirsten Volther 15 Kr
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Forskjelligt

10 Bindner sogneråd meddeler at have pålignet følgende til erhvervs

skat der til Kommunen

Gårdeje Peter Sørensen Bjørnbæks mølle Indkomst 100 skat 4,53 ør

Niels Vestergard Måstrup 150 6,80.

Sognepræst J Ensberg Mosbjærg 1400 63,47

Sindal Gårdejer A JensenVåen 1500 25,00

Råbiærg. Hmd J Kr Løvig Blæsbjærg 150 4,50

Tolne Afholdsvært Rasmus Hansen Vogn skov
400

700 9,60

Til efterretning, over Rasmus Hansens ansættelse er indsendt klage

Ifølge skrivelse fra skatterådet af 10 ds. har skatte atet dessat11

L nr 24 A Jensen til indkomst 10.000 kr

63 Janus Jensen 6,000 "

73 Isak Nørård 5.000

102 Marius Kristensen 3,00

122 Jens Korsholt 3,500 formue30.000 kr

123 J Kr Jensen 1,500

over hvilke forhøjelser sognerådets erklæring udbedes

Det vedtoges at besvare skrivelsen derhen at man ikke

var i besiddelse af yderligere oplysninger om vedkommendes

skatteeen ind ved den opvendelige ansættelse

12 Skrivelse fra Hjøring amts sygehus om at Gårdejer

Kr Jensens enkes søn Niels Ejenn Jensen af N Grårup er

indlagt på epodemihuset som lidende af difterstis

13 Skrivelse fra brandfoged i nordre distrikt Morten Nielsen

om fritagelse for dette lidere efte endt Junktionstid Dil

brandfoged vedtoges det at indskille Tenus Pedersens

Solbækken Til viderer valgtes Møller J C Andersen

Eskjær Mølle og Bager E Larsen Mosbjærg

14 Skrivelse fra Hjøring amts sogneraasforening om

forslag der ønsker behandlet pra foreningens general =

forsamling nu indsendes Henlagdes

15 Beretning fra Finsens lysinstitut forelå

Henlagdes

16 Ligeledns fra „Selskabet de hjemløses venner"

Henlagdes
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Forskjelligt
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Bindner sogneråd meddeler at have pålignet følgende til erhvervs
skat der til Kommunen
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Niels Vestergard Måstrup 150 6,80.
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700
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Til efterretning, over Rasmus Hansens ansættelse er indsendt klage
Ifølge skrivelse fra skatterådet af 10 ds. har skatte atet dessat
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L nr 24 A Jensen
til indkomst 10.000 kr

63 Janus Jensen 6,000 "

73 Isak Nørård 5.000

102 Marius Kristensen 3,00

122 Jens Korsholt 3,500 formue 30.000 kr
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var i besiddelse af yderligere oplysninger om vedkommendes
skatteeen ind ved den opvendelige ansættelse
12
Skrivelse fra Hjøring amts sygehus om at Gårdejer
Kr Jensens enkes søn Niels Ejenn Jensen af N Grårup er
indlagt på epodemihuset som lidende af difterstis
13
Skrivelse fra brandfoged i nordre distrikt Morten Nielsen
om fritagelse for dette lidere efte endt Junktionstid Dil
brandfoged vedtoges det at indskille Tenus Pedersens
Solbækken Til viderer valgtes Møller J C Andersen
Eskjær Mølle og Bager E Larsen Mosbjærg
14
Skrivelse fra Hjøring amts sogneraasforening om
forslag der ønsker behandlet pra foreningens general =
forsamling nu indsendes Henlagdes
15
Beretning fra Finsens lysinstitut forelå
Henlagdes
16
Ligeledns fra „Selskabet de hjemløses venner"
Henlagdes
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17 Ligeledes fra "Foreningen til hjælp for ulykkelig stillede
mødre Henlagdes

18 Skrivelse fra Pastor J Engling for Lars Peter Kristensen
om lidt større løn for at fyre  Kirken Bevilgedes 40 Kr
for indeværende år

19 Skrivelse fra Hjøring amt af 16/5 om hvorvidt der
er frigivet rug til opfodring her i kommunen i henhold
til kovniigeningen Her i Kommunen er intet frigivet

20 Forskjellige cirkulærer forelå bl.a. om udlån til bedr-
opdyrkning dyrtidstillæg til læreren, overens samtlig indkomstsket
til staten m m. Til efterretning

Nærste møde afholdes Tirsdag den 11 ds.
Mødet hævet

J Kr Kristensen Christian Andersen Jens Korsholt

Otto Christensen Martin Thomsen Niels Peter Sørensen



207
17
Ligeledes fra "Foreningen til hjælp for ulykkelig stillede
mødre Henlagdes
18
Skrivelse fra Pastor J Engling for Lars Peter Kristensen
om lidt større løn for at fyre  Kirken Bevilgedes 40 Kr
for indeværende år
19
Skrivelse fra Hjøring amt af 16/5 om hvorvidt der
er frigivet rug til opfodring her i kommunen i henhold
til kovniigeningen Her i Kommunen er intet frigivet
20
Forskjellige cirkulærer forelå bl.a. om udlån til bedr-
opdyrkning dyrtidstillæg til læreren, overens samtlig indkomstsket
til staten m m. Til efterretning
Nærste møde afholdes Tirsdag den 11 ds.
Mødet hævet
J Kr Kristensen

Christian Andersen
Jens Korsholt

Otto Christensen
Martin Thomsen

Niels Peter Sørensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 Juni 1916
Fattigvæsen

1 Børglum Herredskontor begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede

Niels Kr Kristensen refunderet med 30 Kr Anvistes

2 Hjøring byråds fattigudvalg meddeler i skrivelse af 1d
at have Anstået den her forsørgelsesberettigede Marten Alfred

Nielsens forladte kone en understøttelse af 3,000 tørv Til efterretning

3 Tårs sogneråd meddeler i skrivelse af 30/6 at have
tilstået den her forsørgelsesberettigede Emma Petersen
10 kr mdlg. i mandenes Juni -oktober Til efterretning

4 Kr Kristensen Lygteus Kone enke Christiane Tilskødes
15 kr mdlg fra 1/8 at regnes

5 Fra Hjøring sygehus forelå meddelelse om at Hmd
Jens P Nielsens søn af Måstrup Harald Emannel Nielsen
og Hmd Kr. Vilhelm Jensens datter Alma Jensen er indlag
på epidemihuset i Hjøring som lidende af difteritis
Til efterretning

6 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i månderne 
Jan. april 5 af mand og 1 af Kvindekøn

Alderdomsunderstøttelse
7 St Hans St Olaj sogneråd meddeler at have forhøjet

den her forsørgelsesberettigede Karl Jensens alderdoms-
understøttelse til 300 kr årlig fra den 1. ds. at regne

Til efterretning
8 Følgende alderdomsunderstøttede tilstødes dyrtidshjælp

for Juli kvartal som følger Ane Pedersen 3 Kr mdlg
Skomager Kr Jensen 10 Kr mdlg. Marian Jensdatter 5 K mdl.
Ane Marie Mikkelsen 5 kr malg, Maren Jensen 5 kr mdlg.

Thomme Poulsen 5 Kr malg, Line Kristensen 3 kr malg.
Kristen Valther 5 kr mdlg.. Maren Larsen 5 kr mdlg.

Ann Kristensen 5 kr mdig. Else Marie Jensen 5 Kr mdlg.
Helene Simonsen 5 Kr mdlg. Ane Sofie Jørgensdatter S R Smal

samt 20 Kr til brændset Kr. Thomsen 12 kr mdlg
Ann Marie Larsen 5 kr mdlg.
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Fra Hjøring sygehus forelå meddelelse om at Hmd
Jens P Nielsens søn af Måstrup Harald Emannel Nielsen
og Hmd Kr. Vilhelm Jensens datter Alma Jensen er indlag
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8
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209Skolevæsen

9 Fra Skoledirektionen forelå tilstillet ministeriets approbation

på at begyndelseslønnen ved medlærerembedet i Blæsbjærg forhøjes
til 1,000 kr Til efterretning

Forskjelligt

10 Tolne sogneråd meddeler i skrivelse af 14/6 at have nedsat

Rasmus Hansens ansættelse til erhversskat til Tolne kommune

til en indkomst af 400 kr i henhold til klage fra herværende 
sogneråd Til efterretning

11 Hjørring amts sognerådsforening afholder sin årlige general

forsamling på forsamlingsbygningen i Hjørring onsdag den 19 ds

Ti at møde som repræsentanter for sognerådet vælgtes Peter

Sørensen og formanden

12 Der forelå årsberetning fra selskabet „ Hedebruget ‟

13 Fra skatterådet forelå endelig ansættelse til statsskat af følgende
skatteydere således

L nr24 A Jensen Indkomst 5,000 krForm 30,500 kr
63 Janus Jensen 4,500
73 Isak Nørgård 4,500
102 Marius Kristensen 2,800
122 Jens Korsholt 1,800 28,000

14 Ifølge cirkulære fra landbrugsministeriet af 28/6 skal der den

15 ds foretages en tælling over arealets benyttelse Til at foretage

denne valgtes som sædvanligt lærerene i hvert sit distrikt

15 Fra amtet forelå tilstillet forskellige cirkulære bl a om

indkøb og oplagring af øvringe vares fordeling af indkøbt amerikansk 
rug osv og lov om fastsættelse af husleje

16 Formanden meddeler at have besvaret en forespørgsel fra

Dansk Blindesamfund om der findes blinde her i kommunen
og fra Dansk Kulburea om kommunernes forbrug af kul, ligeledes
fra Hedeselskabet om tilvirkningen af tørv

17 Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimentati-

onsbidrag for Vilhelm Lands Kristensen refunderet med 30 kr
Anvises Afsoning begæres

Næste møde afholdes Tirsdag den 8 august

Mødet Hævet

J Kr Kristensen Niels Peter Sørensen Christian Andersen
Otto Christensen Daniel Holm

Martin Thomsen
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Skolevæsen
9
Fra Skoledirektionen forelå tilstillet ministeriets approbation
på at begyndelseslønnen ved medlærerembedet i Blæsbjærg forhøjes
til 1,000 kr Til efterretning
Forskjelligt
10
Tolne sogneråd meddeler i skrivelse af 14/6 at have nedsat
Rasmus Hansens ansættelse til erhversskat til Tolne kommune
til en indkomst af 400 kr i henhold til klage fra herværende
sogneråd Til efterretning
11
Hjørring amts sognerådsforening afholder sin årlige general
forsamling på forsamlingsbygningen i Hjørring onsdag den 19 ds
Ti at møde som repræsentanter for sognerådet vælgtes Peter
Sørensen og formanden
12
Der forelå årsberetning fra selskabet

„ Hedebruget ‟
13
Fra skatterådet forelå endelig ansættelse til statsskat af følgende
skatteydere således

L nr 24 A Jensen Indkomst 5,000 kr
Form

30,500 kr
63
Janus Jensen

4,500
73
Isak Nørgård

4,500
102 Marius Kristensen 2,800
122 Jens Korsholt 1,800 28,000

14
Ifølge cirkulære fra landbrugsministeriet af 28/6 skal der den
15 ds foretages en tælling over arealets benyttelse Til at foretage
denne valgtes som sædvanligt lærerene i hvert sit distrikt
15
Fra amtet forelå tilstillet forskellige cirkulære bl a om
indkøb og oplagring af øvringe vares fordeling af indkøbt amerikansk
rug osv og lov om fastsættelse af husleje
16
Formanden meddeler at have besvaret en forespørgsel fra
Dansk Blindesamfund om der findes blinde her i kommunen
og fra Dansk Kulburea om kommunernes forbrug af kul, ligeledes
fra Hedeselskabet om tilvirkningen af tørv
17
Herredskontoret Frederikshavn begærer udlagt alimentati-
onsbidrag for Vilhelm Lands Kristensen refunderet med 30 kr
Anvises Afsoning begæres
Næste møde afholdes Tirsdag den 8 august

Mødet Hævet
J Kr Kristensen Niels Peter Sørensen Christian Andersen
Otto Christensen Daniel Holm
Martin Thomsen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 8 august 1916
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Ålborg Politi bigærer udlagt alimentationsbidrag for
den her forsørgelsesberettigede Peter Martin Pedersen
refundert med 30 Kr. Anvistes

2 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring medde
at have tilstået Christiane Christensen 20 % i dyrtidshjælp
fra 1/5 til 30/9  i år til efterretning

3 Skrivelse fra Københavns politi af 29 f.m. om at den
her hjemmehørende Ane Christiansen vil blive hjemsend
efter udstat straf for løsgængere. Hun blev ikke bunde
ret af politiet ved skibets ankomst til Frederikshavn

4 Meddelelse fra Hjøring amts sygehus om at
Gårdejer A Jensens søn Erling Jensen er indlagt som
lidende af difterites Til efterretning

Forskelligt
5 Skrivelse fra Hjøring amt af 15/7 med meddelelse

om at Handelsmd. Denis Pedersen af Mosbjærg er
beskikket som brandfoged efter sognerådets indstilling

6 Skrivelser fra Hjøring amt med anvisning på
forskud fra Kommunens udgift ifølge dyrtidsloven med
200 kr og refusion af udgifter i henhold til epidemi-
loven med 657 Kr 75 øre samt forskud på statstil-
skud for indeværende år med 301 Kr, 55 øre

Næste møde afholdes Tirsdag den 12 Septb.
Mødet hævet

Kr Kristensen Christian Andersen
Martin Thomsen Otto Christensen

Niels Peter Sørensen Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 12/9 1916

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Tversted uggerby sogneråd anmelder at have tilstået den

her forsørgelsesberettiget Jens P Olesen 15 k til brændset
Til efterretning

2 Hørmested sogneråd meddeler at have måttet leje plejehjælp
til den her forsørgelsesberettigede Ane Petersdatter fra 13/7 for en
betaling af 40 øre daglig og forespørger om hun kan fåes anbragt
på det herværende Asyl til forplejning

3 Sindal sogneråd meddeler at have nedsat understøttelsen til
Georgins Nielsen til 15 Kr mdg. for sammene Til efterretning

4 Hjøring amts epidemihus medeler at Gårdejer Alfred Jensen
datte Magda Skrædder Jensens datter Emma Lærer Jensens datter
Karen og Hmd Arton Larsens datter Astrid er indlagte
som lidende af difteritis Til efterretning

5 Skrivelse fra Pastor Engberg angaende Arbejdsmand
Niels Ottosen Måstrup der har flere børn med Husejerske
Emma Olesen og derfor har brevvækslet med hans forsørgel-
seskommune N Brønderslev om eftergivelse af fattighjælp
for et de kunne blive gifte. Fattigudvalget dersteds begærer
i den anledning oplysning om Ottosens personlige forhold
gennem sognerådet her Besvares at formanden efter
aftale

6 Forskjellige regninger særlig fra Hjøring amts sygehus for
behandling af difteritis patienter forelå Anvistes

Forskjelligt

7 Forskjellige anvisningsskrivelser fra amtet på Tilskud
fra staten. Forskud fra statens tilskud til alderdomsforsørgel-
sen i året 1915/16 med 1450 Kr og tilskud til udgifter
afholdtes gennem hjælpekassen med 470 Kr og 43 kr 33 øre
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8 Beretning fra Alborg garuisons soldaterhjene og anmodning
om tilskud Henlagdes

9 Ligeledes fra Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmp
Bevilgedes 10 kr

10 Cirkulære fra Kommunerens Kulkontor København om
levering af kul til nedsat fragt til kommunens brug samt
 til unmidlede Sognerådet fandt ikke anledning til at foretage
indkøb af kul foreløbig

11 Cirkulærer fra ministeriet angaende en godtgørelse fra
staten af 4 kr pr 100 kg. for ny ryg der sælges til brødkorn
Forbud mod at anvende rug og hvede til fodring. Handel
med rug og hvede til såsæd. Maksimalpris for rug og
hvede af høsten 1916 og optælling af gammel rug. Forlængelse
af dyrtidsloven og anvendelser af majs til fremstilling af
spiritus mv forelå Til efterretning

12 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring meddeler
at have tilstået den her forsørgelsesberettigedes Christians
Christensens 35 til pleje og 40 Kr til brændsels Til efterretning

13 Ugifte Mette Marie Kristensen af vogn ansøger om
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 15 Kr mag fra 1/9
at regne Er formodentlig forsørgelsesberettiget i Gimmin
Lem ved Randers

14 Der afsluttedes akkord med Hjalmer Nielsen Flen-
druphus om levering af skjærver til en en pris af 60 Kr
pr Raf i graven ved Højen Skjærvins møes på vejen

Næste møde afholdes Onsdag den 10 oktober

Mødet hævet

J K. Kristensen Martin Thomsen Christian Andersen
Otto Christensen Jens Korsholt Niels Peter Sørensen

Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 oktober 1916
Fattigvæsen

1 Torslev sogneråd meddeler at have tilstået Henrik
Pedersens enke 25 kr til brændsel Til efterretning

2 Skrivelse fra St Hans St Olaj sogneråd angående betaling
af et regningsbeløb af 215 kr fra Dr. Ejnar Nyrups Klinik
for Viggo Simonsen, søn at fhv. Hmd Karl Simonsen Kirke-
lund som antages forsørgelsesberettiget her, Erkendes
forsørgelsesberettiget her og det nævnte beløb refunderes med
lovmæsseg refusion

3 Flade Gjærum sogneråd meddeler at have forhøjet
understøttelsen til Laurine Kristensen til 20 Kr mdlg. samt
noget brændsel Til efterretning

4 Børglund Herredskontor begære udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Niels Kristian Kristensen,
refunderet med 30 Kr og ligeledes underholdsbidrag for Bødker
PM Petersen med 150 Kr Anvises

5 Københavns Magistrat begærer alimentationsbidrag for
Arbejdsmd Chr A Christensen refunderet med 30 kr Anvistes

Alderdomsunderstøttelse
6 Sindal sogneråd meddeler at have tilstået Ane

Marie Sørensen 50 kr til brændsel Til efterretning
7 Gemming Lem sogneråd meddeler i skrivelse af 21/9

at man erkender Kiette Marie Christensen forsørgelses-
berettiget der i Kommunen til Efterretning

8 Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes dyrtids-
Tillæg for oktober kvartal som følger Ane Pedersen 5 Kr
mdlg. Skomager Kr Jensen 10 kr Mariane Jensdatter 5 kr
Skice Marie Mikkelsen 5 Kr Maren Jensen 5 Kr. Thomine
Poulsen 5 Kr. Lise Kristensen 3 Kr Kirsten Valther 5 Kr
Maren Larsen 5 kr Ane Kristensen 5 Kr. Elen Marie
Jensen 5 Kr. Helene Simonsen 5 Kr Kr Thomsen 5 Kr
Ane Marie Larsen 5 Kr og Mette Marie Kristensen 5 Kr mdlg

Stiger Andersen 5 Kr mdlg
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9 Vejvæsen

Oversigten over kommunens oftentlige biveje forelå tilbage-

sendt fra amtet med vejkommitiens bemærkninger Til

efterretning

10 Forkjelligt

Hjøring amts sygehus meddeler at Anna Mølgard datter

af Gårde Betel Mølgård Herluf Golfeedsen søn af

Arbejdsmd. En Gotfedsen Agens Pousen datter af Hmd

Marius Poulsen og Elise Kristensen datter af Hmd Andr.

Krstensen S. Benaster er indlagte på epidemesygehuset som

lidende af difteritis. Til efterretning

Skrivelse fra Eidemikommissionen Frederikshaver11

med henvisning til Justitsministeriets Cirkulære af 31/7

angående behandling af fuatpatienter, og antagelse af en

fart læge til at behandle disse patienter Læge Mos Lindat

antages som Kommunens læge for Inatpatienter

12 Bentning fra "Samfundet for Vanføre" forelå

Henlagdes

Ligeledes fra bestyrelsen for "Fredelejene i Henlag des13

14 Fra statitisk Departement forelå bistekuae til udfytte

ning angående høst en 1916

Cirkulære fra ministeriet angående godtgørelse fra15

rig der sælges til brødkørn. Indberetning om ungifter

i henhold til dyrtidsloven i 1ste hanår 1916/17 m m forelå

Nærte møde afholdes bisdag den 14 novbr

Mødet hævet

 Kr Kristensen Damil Holm

Martin Thomsen (Niels Peter Sørensen

Christian AAadersen Jens Korholt

Otho Christensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tisdag den 14 novbr 1916
Fattigvæsen

1 By og herredskontoret hjøring, begærer udlagt alimentations-
bidrag for den her forsørgelsesberettigede Anders Peter Pedersen
refunderet med 30 Kr Anvistes

2 En paterntetssag horved Murer Søren Kr. Sørensen af
Bindslev var tilpligtet at betale alimentationsbidrag til ugifte
Olline Andersens barn Eskjær hede forelå tilskud fra amtet
med forespørgsel om alimentation erkendes forsørgelsesberettiget
her Erkendes forsørgelsesberettiget her

3 Forespørgsel fra Rubjerg sogneråd om man er villig til
at modtage den her forsørgelsesberettigede Karen Marie Olesen
hjemsted, da marie ellers var modtaget til at anbringe
hende i pleje Det vedtoges at Martin Thomsen undersøger
forholdene om hvorvidt det er nødvendigt at modtage hende hjemsende

4 Astrup sogneråd meddeler at have forhøjet
understøttelsen  til den her forsørgelsesberettigede Ane
Gotfredsen fra 15 til 22 Kr mdlg. fra 1/11 i år til
30/4 1917 til efterretning

5 Torslev sogneråd meddeler at have forhøjet unde-
støttelsen til Henrik Pedersens enke fra 12 Kl 15 Kr
mdlg fra 1/10 at regne Til efterretning

6 Lendum sogneråd anerkender den under fekt 10
i forrige møde omhandlede Elise Kristensen for forsør-
gelsesberettiget dersteds Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse
7 Hørmested sogneråd meddeler at have anbragt

den her forsørgelsesberettigede Ane Petersdatter
pleje for 25 Kr mdlg. Til efterretning

8 Den alderdomsunderstøttede Skomager Kr Jensens
hustru andrager om hjælp til en pige som skal
være behjælpelig med at pleje manden, da der skal være
stadig vagt ved ham Bevilgedes 75 øre daglig
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216 Forskjellige
9 Fra Hjøring sygehus forelå meddelelse om at Gårdejer Otto

Jensens søn Jens Kr Jensens Langager og Sognefoged P Olsens datter
Dagmar var indlagte frå epidemihuset som lidende af difterites

10 Beretning fra Landsforeningen „Arbejdet aden" forela
Henlagdes

11 Cirkulær fra ministeriet om at dyrtidslovens gyldighed
er udsat til 31 decbr. og forbud mod at anvende rug og hvede
til fodring forslå Til efterretning

12 Formanden meddelte endvidere at have bestilt
10 tons kul gennem i „Kommunerns kulkontor" til man
fragd. til ubemidlede i henhold til aftale med sogne-
rådets medlemmer Taget til efterretning)

13 Fattigudvalget i Alborg meddeler at have tilstået
Karl Adolf Thomsens enke en brændselshjælp af
6.000 tørv Til efterretning

14 St Hans St Olaj sogneråd forespørger om Bødker
Peter Martines Pedersen der er indlagt på Hjøring,
sygehus som lidende af fnat erkendes forsørgelsesbe-
retliget her Erkendes forsørgelsesberettiget her

15 Sindal sogneråd anmoder i skrivelse af 11 ds.
herværende sogneråd om at lade vejen fra Sindal
sogneskjel til kirken grundforbedre ved belægning
med Skjærver. Det vedtoges at besvare skrivelsen derved
at man har påtænkt at lade den østlige del af vejen
fra Våen og til sogneskjellet bilægge med skjærver
men under den nuværende dyrtid har man udsat
sagen foreløbig, den øvrige del af vejen anser man
ikke for si dårlig at en grundforbedring er nødvendig

16 Følgende ugninger anvistes til udbetaling
Frederikshavn Julian Nygård 226 kr 69 øre

Ellem m Andersen 64,80

Martine Nielsedatter 118,80

410,29

Ålborg Adolf Thomsens enke 15,75

Torslev Henrik Petersens enke 72,75

Brønderslev Anton Andersens enke 90
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rådets medlemmer Taget til efterretning)
13
Fattigudvalget i Alborg meddeler at have tilstået
Karl Adolf Thomsens enke en brændselshjælp af
6.000 tørv Til efterretning
14
St Hans St Olaj sogneråd forespørger om Bødker
Peter Martines Pedersen der er indlagt på Hjøring,
sygehus som lidende af fnat erkendes forsørgelsesbe-
retliget her Erkendes forsørgelsesberettiget her
15
Sindal sogneråd anmoder i skrivelse af 11 ds.
herværende sogneråd om at lade vejen fra Sindal
sogneskjel til kirken grundforbedre ved belægning
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sagen foreløbig, den øvrige del af vejen anser man
ikke for si dårlig at en grundforbedring er nødvendig
16
Følgende ugninger anvistes til udbetaling

Frederikshavn Julian Nygård 226 kr 69 øre
Ellem m Andersen 64,80
Martine Nielsedatter 118,80

410,29
Ålborg Adolf Thomsens enke 15,75
Torslev Henrik Petersens enke 72,75
Brønderslev Anton Andersens enke 90
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Tversted Uggerby Jens Peter Olesen 78 kr 75 øre
Peter Kristian Vore 54 , 00

132 , 75
Sindal Kristian Nielsen 45 , 00

Georgius Nielsen 131 , 85
Ane Marie Sørensen 118 , 50

295 , 35
Hjørring Christian Christiansen 157 , 31

Martin Nielsens kone 158 , 14
Alma Friderikke Frederiksen 34 , 13

349 , 58
St Hans St Olaj Karl Jensen 127 , 50

Viggo Sørensen 161 , 25
288 , 75

Astrup Anna Gotfredsen 67 , 50
Halling Thorsted Ane Fågård 37 , 50

Bindslev Anders P Jensen 178 , 08
Kristine Marie Nielsen 60

238 , 08
Tårs Emma Petersen 56 , 36

Sundstrup Kristian Andersen 63 , 00
Hjørring amt epidemihus 103 , 50

Læge Bjerregård Fran 22 , 00
Victor Holm 43 , 20

Frederikshavn Apotek 14 , 45
Løve Apoteket Hjørring 0 , 85
Svane 3 , 65
Læge Laursen Bindslev 12 , 25
Læge E Mår Sindal 75 , 40
Sindal Apotek 62 , 66

Flade Gjærum Lauris Frederiksen 106 , 16
Hørmested Magdalene Larsen 102 , 94

Ane Petersdatter 137 , 37

Næste møde afholds Tirsdag den 12 debr

Mødet hævet

J Kr Kristensen
Martin Thomsen Jens Korsholt

Otto Christensen Daniel Holm

Niels Peter Sørensen Christian Andersen
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Sognerådsmóde

i fattigaarden tirsdag den 12 decbr 1916

1 Fattigvæsen
Nørvang Tørrild Herredskontor begærer udlagt anmin-

tationsbidrag for Anders Peter Pedersen refunderet med
30 kr Henvistes Afsoning begærs

2 Odense Herredskontor begærer ligeledes alimentation
bidrag Chr Anton Christensen rifunderet med 60 Kr

Anvistes
3 Budolfi Landsogns sogneråd forespørger om en

Chr Holger Thomsen der er indlagt på Ålborg Amts
sygehus som lidende af meningstis erkendes forsør
gelsesberettiget her i kommunen Ifølge afhøringen
er han søn af den ber formyelsesberettigede Adolf
Thomsens enke og 16 år gl. Er formodentlig forsø

gelsesberettiget her men det vedtoges dog at forlange
skudsmålsbog tilstillet

4 Sindal sogneråd meddeler at have tilstået
Georgius Nielsen 24 kr mdlg fra 1/11 at regne til
efterretning

5 Torslev sogneråd at have tilstået en Marie
Jakobsen 14 Kr mdlg fra 1/5 i år at regne som

fattigunderstøttelser at forespørger om hun erkendes
forsørgelsesberettiget her Sognerådet tilstår at have
tilstillet herværende sogneråd meddelelse desangand
den 15 maj, som imidlertid ikke er modtagtt
Erkendes forsørgelsesberettiget her

 Alderdomsunderstøttelse
6 Tversted Ugl. sogneråd meddeler at have tilstået

Jens Peter Olesen 10 Kr mdlg. fra 1/11 d er at regne
Til efterretning

7 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
meddeler at dyrtidstillæget til Ellen h. Andersen og
Martins Nielsdatter er bevilget til udgangen af inde-
værende måned til efterretning

8 Givskud sogneråde meddeler at have tilstået
Hmd Kristen Pedersen 5 kr mdlg i alderdomsunder-



218

Sognerådsmóde
i fattigaarden tirsdag den 12 decbr 1916
1
Fattigvæsen
Nørvang Tørrild Herredskontor begærer udlagt anmin-
tationsbidrag for Anders Peter Pedersen refunderet med
30 kr Henvistes Afsoning begærs
2
Odense Herredskontor begærer ligeledes alimentation
bidrag Chr Anton Christensen rifunderet med 60 Kr
Anvistes
3
Budolfi Landsogns sogneråd forespørger om en
Chr Holger Thomsen der er indlagt på Ålborg Amts
sygehus som lidende af meningstis erkendes forsør
gelsesberettiget her i kommunen Ifølge afhøringen
er han søn af den ber formyelsesberettigede Adolf
Thomsens enke og 16 år gl. Er formodentlig forsø
gelsesberettiget her men det vedtoges dog at forlange
skudsmålsbog tilstillet
4
Sindal sogneråd meddeler at have tilstået
Georgius Nielsen 24 kr mdlg fra 1/11 at regne til
efterretning
5
Torslev sogneråd at have tilstået en Marie
Jakobsen 14 Kr mdlg fra 1/5 i år at regne som
fattigunderstøttelser at forespørger om hun erkendes
forsørgelsesberettiget her Sognerådet tilstår at have
tilstillet herværende sogneråd meddelelse desangand
den 15 maj, som imidlertid ikke er modtagtt
Erkendes forsørgelsesberettiget her
 Alderdomsunderstøttelse
6
Tversted Ugl. sogneråd meddeler at have tilstået
Jens Peter Olesen 10 Kr mdlg. fra 1/11 d er at regne
Til efterretning
7
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
meddeler at dyrtidstillæget til Ellen h. Andersen og
Martins Nielsdatter er bevilget til udgangen af inde-
værende måned til efterretning
8
Givskud sogneråde meddeler at have tilstået
Hmd Kristen Pedersen 5 kr mdlg i alderdomsunder-



219støttelse fra 1/12 i år at regne og forespørger om han erkendes
forsørgelsesberettiget her i kommunen Er sandsynligvis forsørgel-
sesberettiget her, men man er tilbøjelig til at mene at understøttelse
ikke er nødvendig hvorfor man ikke foreløbig vil nægte at yde refusion

9 Tolne sogneråd meddeler at bare tilstået Begravel-
seshjælp til afdøde Maren Jensen Dvergetved med
25 kr Til Efterretning
Skolevæsen

10 Skrivelse fra skolekommissionen med henstilling
til sognerådet om at yde kommunens lærere et
dyrstidstillæg. Der bevilgedes hver af læreren et tillæg
af 50 kr i decbr måned, under forbehold af Amtets tilladelse

11 Skrivelse fra skoledirektionen af 6 ds. angående
manglende gymnastikredskaber ved Mosbjerg og Må-
strup skole. Det overdroges til Jens Korskolt og
Peter Sørensen at anskaffe det fornødne

Forskjelligt
12 Skrivelse fra Hjøring amt af 30/11 med forespørgsel

om der i kommuner findes et alderdomsasyl og hvor
stor den for ophold på anglet fastsætte takst er, og om
det skønnes ønskeligt at denne forhøjes og da hvor meget

Det vedtoges at foreslå taksten fastsat til 1,25 øre fr dag

13 Mostbjærg sogns sygekasse andrager om tilskud
af kommuens kasse Bevilgedes 10 Kr.

14 Mosbjærg afholdsforening ligeledes Bevilgedes
10 kr. Daniel Holm stemte for 20 Kr

15 Meddelelse fra kulkontoret om at herværende
kommune vil få 10 tons kul i Januar til nedsat
fragt Til efterretning

16 Beretning fra "Den alm brandforsikring for
landbygninger Til efterretning

17 Skrivelser fra Borgmesterkontoret Frederikshavn
angående folkeafstemningen om salg af de dansk vest-
indiske øer den 14 decbr i år. Den faste valgbestyrelse
fungører som sædvanlig bistået af Daniel Holm og

Martin Thomsen
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18 Fattigudvalget Ålborg meddeler at have tilstået
Karl Adolf Thomsens enke medicinhjælp mv.
Til efterretning

19 Helene Simonsen Kabelhede andrager om forhøj
else af sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 7kr
mdlg. som dyrtidshjælp fra 1 Jan at regne

20 Ligeledes fra Maren Larsen, Gaden Bevilgedes
15 Kr undlg fra 1ste Jan at regne

21 Der bevilgedes 25 Kr som begravelseshjælp til
Skomager Kr Jensen Mostbjærg

22 Til at tiltræde et udvalg som skal undersøge
om forskjellige medlemmer at sygekassen kan forblive
stående i denne som nydende medlemmer af denn
valgtes Jens Korsholt

23 En mængde cirkulærer angående forordninger
med hensyn til brødkorn. Folkeafstemningen den 14d.
m.v. forelå og tages til efterretning

Næste møde afholdes tinsdag den 9 Jan 1917

Mødet hævet

J Kr Kristensen Niels Peter Sørensen

Otto Christensen Martin Thomsen

Christian Andersen Jens Korsholt Daniel Holm
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Mødet hævet
J Kr Kristensen

Niels Peter Sørensen
Otto Christensen

Martin Thomsen
Christian Andersen

Jens Korsholt
Daniel Holm
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Folkeafstemning

I henhold til cikulære fra indenrigsministeriet af 13/11 16
fortages
afholdtes der en folkeafstemning den 14 decbr. angaende salg af
de dansk vestindiske der til De forenede stater i Amerika

Afstemningen foretoges for herværende kommune i Købmand
Janus Jensens sal den nævnte dog fra Kl 10 til 1 og fra kl 3 til
8 som valgstyrere fungende J Kr Kristensen Jens Kinsholt
Kr. Andersen Martin Thomsen og Daniel Holm

Vedr afstemningen afgaves der ialt 115 stemmer, deraf
erklæredes der 1 for ugyldig af de tilbageværende gyldige
stemmer faldt der 25 pr Ja og 89 på Nej

Mosbjærg den 14/12 1916
J Kr Kristensen Jens Korsholt Daniel Holm

Christian Andersen Martin Thomsen

Ekstraordinært Sogneradsmøde
i Mosbjærg fredag den 22 decer 1915

1 Ifølge bekendtgørelse fra indenrigsministeriet af 13 ds.
og cirkulære fra statitisk deportement af 15' ds. skal der den
27 ds. foretages en mandtalstælling over hele landet med
optælling af det kvantum sukker som findes både hos private
og købmænd m.v. hvorefter der inden 6te Januar uddeles suk

kerkort til enhver husstand Det vedtoges at sognerådets
medlemmer foretager den nævnte optælling hvorefter
sukkerkorterne fordeles af det samme Sognerådsmedlem
som foretager optællingen i hvert sit distrikt

2 Det vedtoges at ansøge Amtsrådet om tilladelse
til at udskrive et tillæg af 20% af indeværende
års ligning for at blive istand til at tilbagebetale
et midlertidigt lån på 3.000 Kr som er stiftet i forrye

regnskabsår og til dækning af dyrtidsudgifter.

3 Overslag for næste regnskabsår forelå til 1ste Behandlen
Det vedtoges at bibeholde den samme ligning som indeværende
år, hvilket give en indtagt af Skatteligningen af ca 20,500 Kr

J Kr Kristensen Jens Korsholt Daniel Holm

Christian Andersen Martin Thomsen Otto Christensen

K P Sørensen



221
Folkeafstemning
I henhold til cikulære fra indenrigsministeriet af 13/11 16
fortages
afholdtes der en folkeafstemning den 14 decbr. angaende salg af
de dansk vestindiske der til De forenede stater i Amerika
Afstemningen foretoges for herværende kommune i Købmand
Janus Jensens sal den nævnte dog fra Kl 10 til 1 og fra kl 3 til
8 som valgstyrere fungende J Kr Kristensen Jens Kinsholt
Kr. Andersen Martin Thomsen og Daniel Holm
Vedr afstemningen afgaves der ialt 115 stemmer, deraf
erklæredes der 1 for ugyldig af de tilbageværende gyldige
stemmer faldt der 25 pr Ja og 89 på Nej
Mosbjærg den 14/12 1916
J Kr Kristensen

Jens Korsholt
Daniel Holm

Christian Andersen
Martin Thomsen

Ekstraordinært Sogneradsmøde
i Mosbjærg fredag den 22 decer 1915
1
Ifølge bekendtgørelse fra indenrigsministeriet af 13 ds.
og cirkulære fra statitisk deportement af 15' ds. skal der den
27 ds. foretages en mandtalstælling over hele landet med
optælling af det kvantum sukker som findes både hos private
og købmænd m.v. hvorefter der inden 6te Januar uddeles suk
kerkort til enhver husstand Det vedtoges at sognerådets
medlemmer foretager den nævnte optælling hvorefter
sukkerkorterne fordeles af det samme Sognerådsmedlem
som foretager optællingen i hvert sit distrikt
2
Det vedtoges at ansøge Amtsrådet om tilladelse
til at udskrive et tillæg af 20% af indeværende
års ligning for at blive istand til at tilbagebetale
et midlertidigt lån på 3.000 Kr som er stiftet i forrye
regnskabsår og til dækning af dyrtidsudgifter.
3
Overslag for næste regnskabsår forelå til 1ste Behandlen
Det vedtoges at bibeholde den samme ligning som indeværende
år, hvilket give en indtagt af Skatteligningen af ca 20,500 Kr
J Kr Kristensen

Jens Korsholt
Daniel Holm

Christian Andersen
Martin Thomsen

Otto Christensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården fredag den 12 Jan. 1917
Fattigvæsen

1 Ålborg Politi begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Bødker Petersen refun
deret med 30 kr Anvistes  afsoning begæres

2 En paterintitssag mod Tjenestekarl Hans Kistian
Lassen af Menholt forelå tilskudt fra amtet med forespørgse
om bemeldte aliementant erkendes forsørgelsesberettiget
her Erkendes forsørgelsesberettiget her

3 N Brøndeslev sogneråd meddeler at have tilstået de
her forsørgelsesberettigede A  Andreasens hustru en ekstra
hjælp af 20 Kr til Julen Til efterretning

4 Bindslev sogneråd meddeler at have tilstået
Pottemager Niels Hr. Nielsen 12 kr ugentlig og forespørge
om han erkende forsørgelsesberettiget ber. Der stilles
i så tilfælde krav om fuld refusion af den ydede
understøttelse Erkendes forsørgelsesberettiget her, men
fuld refusion kan men ikke indgå på at yde

5 Torslev sogneråd meddeler at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Marie Jakobsen, en forhøjelse
af den hendes tilståede understøttelse fra 14 til 18 kr inde-
fra 1/1 i år at regne Til Efterretning

6 Fattigudvalget Ålborg meddeler at have forhøjet uge-
hjælpen i Adolf Thomsens enke fra 6 til 9 kr. samt en
ekstrahjælp af 4k. til efterretning
 Alderdomsunderstøttelse

7 Tversted Ugl, sogneråd meddeler at have tilstået
den her forsørgelsesberettigede Jens Peter Oesen 8 kr ekst
til Jul Til efterretning

8 Fra Givskud sogneråd forelå efter tilstillet de
under pekt 8 i december møde behandlede sag om
alderdomsunderstøttelse til Kristen Pedersen ( Harkrog )
Sagen udsattes foreløbig Morten Thomsen indlenter yderligere

oplysninger
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9 Fra amtet forelå meddelelse om at taksten for ophold
på Mosbjærg kommunes alderdomsasyl er fastsat til 125 øre
daglig, fra 1 ds at regne og indtil den nuværende dyrtids
        det ikke indbetaltet vederlag for læge medecin
og ekstravagt. Til efteretning

Vejvæsen
10 Fra Amtet forelå tilstillet den under Pekt 15 i

november mødet behandlede henstilling fra Sindal
sogneråd om grundforbedring af vejen fra Mosbjærg
kirke til Sindal sogneskjel ved belægning med skjærrer
til fornyet ekræring Overdroges til Formandens
besvarelse i henhold til den første besvarelse af sagen

Forskjelligt
11 Cirkulære fra O Fr Sklud Paulholen med anmodning

om valg af en voldgiftsmand for hoveri og pligtarbej-
ders Afløsning for 3 året 1917-18-19 Gårdejer Jens
Korsholt Valgtes

12 Meddelelse fra Hjøring amstråd om at taksten
for ophold på kommunale forsørgelsesanstalter i
amtsrådskredsen er fastsat til 1 Kr daglig for voksen
og 15 øre for børn fr 1 år og sålænge den nuværende
dyrtid vedværes Til efterretning

13 Meddelelse fra Amtsrådet om at der for det
1917/18 er pålignet herværende kommune som bidrag
til amtsfonden et beløb af 429 Kr. 73 øre Til efter-
ning

14  - Ligeledes meddelelse om at skolerådet har til-
stået kommunen et tilskud af 100 Kr til skolevæsenet
Til efterretning

15 Der forelå endvidere 2 cirkulærer fra landsover-
skatterådet angående ansættelsen til statsskat Til
afterretning

16 Beretning og regnskab for Danske grundejens brand
forsikring forela Til efterretning

17 Skrivelse fra "Den danske andelsbanks" Hjøring
kontor med Tilbud fra veksellån og kassekredit
Til efterretning
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Forskjelligt
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12
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og 15 øre for børn fr 1 år og sålænge den nuværende
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13
Meddelelse fra Amtsrådet om at der for det
1917/18 er pålignet herværende kommune som bidrag
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18 Den kommunale valgliste for året 1917/18 aftattedes
og fremlægges til eftersyn fra 16 til 31 ds.

19 Mandtalslisten over de skatteydere der antages at
kunne komme til at svare statsskat i næste skatteår
affattedes

20 Forskjellige cirkulærer fra indenrigsministeriet
angående fragtgodtgørelse for tyske Beks, om befolk-
ningens forsyning med kartofler mv forelå til
efterretning

21 Legatrenter for året 1916 uddeltes til følgende
Udsattes til næste møde

22 Meddelelse fra valgbestyrelsen i Hjøring Amts
1ste valgkreds om at der påhviler herværende kom-
muner at indbetale 17 Kr 26øre som udgifter ved
folkeafstemningen den 14 decbr

23 Tilladelse fra Hjørring amtsråd til at udskrive
20% ekstra af skatteligningen for indeværende år
Til efterretning

24 Lendum Sogneråd meddeler at have tilstået
Sigfred Andersen ialt 20 Kr som fattigunderstøttelse
Til efterretning25 Meddelelse fra Frederiksberg Birk om at den her
forsørgelsesberettigede Ane Christiansen vil blive hjem
sendt den 31 ås Til efterretning

26 Overslag for næste regnskabsar forelå til 2den
behandling det vedtoges som ved 1ste behandling
dog undtaget at skatteligningen forhøjes med
a 1400 Kr.

Næste møde afholdes Tirsdag den 18 febr

J Kr Kristensen Otto Christensen
Christian Andersen Martin Thomsen

S Sørensen Daniel Holm
I henhold til dyrtidsleven af 28 decm der 1916 deltog hjælpekas-

sens bestyrelse i mødet, det vedtoges at fortsætte som hidtil, med
uddeling af den nødvendige dyrtidshjælp gennem hjælpekassen, væsent-
ligst i form af kontante pengebeløb prisreguleringskon deltog også i
mødet T. Olsen undtaget der baade meldt forfald

J Hr. Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 13 febr. 1917

Fattigvæsen
1 By og Herredskontoret Hjøring begærer udsagt alimentations-

bidrag for den her forsøgelsesberettigede Jens Chr Christensen
refunderet med 30 kr Anvistes

2  Tårs sogneråd meddeler at have tilstået Emma Petersen
14 Kr mdlg. for vinteren samt 14 Kr til tøj til børmer Til

efterretning
3 Lendum sogneråd meddeler at have måttet yde Sigfred Andersen

yderligere 10 Kr i understøttelse Til efterretning

4 V Brønderslev sogneråd meddeler at have tilstået
Martine Anderasen en ekstrahjælp af 20 kr Til efterretning

5 Fattigudvalget Ålborg meddeler at have tilstået Adolf
Thomsens enke huslejehjælp med ialt 14 kr for Januar
og februar maneder til efterretning

6 Fattigudvalget Hjøring meddeler at den her forsør-
gelsesberettigede Kristian Petersen af politiet er indlagt
på fattiggården og derfor begæres hjemsendt Modtages
hjemsendt

7 Skrivelse fra Politibetjent Graff Frederikshavn om
forsørgelsesattes til gårdskarl Axel Ejner Andesen
født her den 21/8 1992 i anledning af ægteskab

Meddeles attest
Alderdomsunderstøttelse

8 Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes dyrtids-
hjælp for Januar kvartal som følger
Ane Pedersen 5 Kr mdlg Mariane Jensdatter 5 kr mdlg
Ane Marie Mikkelsen 5 kr Thomme Paulsen 5 kr
Lise Kristensen 3 Kr Kirsten Valther 5 kr
Maren Larsen 5 kr Ane Kristensen 5 kr

Else Marie Jensen 5 Kr Kristian Thomsen 5 kr
Ane Marie Larsen 5 Kr Mette Marie Kristensen 5 kr
Stien Andersen 4 Kr
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Forskjelligt
9 Hjøring amt medeler i skrivelse af 19/1 at det påhviler

Mosbjærg kommunen at godtjøre statskassen et beløb af 58 Kr 37
som udgifte til vurdering til ejendomsskyld i afvigte finansår
samt at der til herværende kommunr 301 Kr. 55.ør
samt 2den rate af statstilskud for ant 1916/17 Til efterretning

10 Amtet anmoder i skrivelse af 19/1 om at sognerådet
foretager valg af hegnsynsmænd (lov af 6/3 18169) og
vurderingsmænd (lov af 25/3 1872) for treåret 11/4 1917
til 31/3 1920 Adelhart Petersen Kristian Larsen Doegard og Kr. Jensen Kabbel

genvalgtes, til supleant Lars Søndergård til voldgittsmænd genvalgtes de sammen
11 Andragende fra selskabet i Hedebruget om tilskud

af Kommunens Kasse Bevilgedes 10 kr.
12 Beretning fra Kong Frederik VII stiftelse forelå

Til efterretning
13 Legatrenteren for ået 1916 uddeltes som følget

Ejler Ejlersen Holms leget 33 kr. 44øre Jens Peter Nielsen 15 kr
Anders Jensen 18 kr 44 øre. Severen Roses 8 kr 24 øre Loven Thøgersen
Lars Andersens Jens Kr Jensen Mosbjærg hede Jens Lev Kristensen
Sien Andeasen Kjórsgards legat fra fattige skolebørn
tildeltes Vogn skole

14 Indberetning fra sognepræsten over fødsler fra 1/5 til
31/12 1916 forelå 3 af de anmeldte fødsler antages at
skulle noteres som fødehjenstedsberettigede udensogn

15 Fortegnelse over vælgere til folketingsvalg forelå udar-
bejdet af formanden og fremlægges til eftersyn fra 1 til 8 mart

16 Listen over de kommunale vælgere berigtigedes efter
at have været fremlagt til eftersynt i lovbefalet tid

17 Forskjellige cirkulærer fra indenrigsministeriet angåend
udfærdigelse af uigsdagsvalglister Kastoffelordningen m m
forelå

18 Skrivelse fra Hjøring amts sognerådsforening om
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling lørdag
den 10 ds. angående forslag fra Brøndeslev sogneråd
om at indgå til rigeringen med et andragender om
medlertidigt forbud mod bevirkning af Spiritus
Efter aftale havde Daniel Holm og Kr Andersen deltage
i mødet
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19   Til medhjælp til formanden i indeværende regnskabsår Til medhjælp til formanden i indeværende regnskabsår

bevilgedes ved 1st behandling 30 øre pr indvid som
Sædvanlig

20 De valg som i marts måned skal foretages til
sognerådet og bestyrelse for hjælpekassen vedtoges det
at afholdt således. Sognerådsvalget den 14 marts

og hjælpekassevalget den 28 marts

21 Sindal sogneråd meddeler at have tilstået Ane Marie
Sørensen en forhøjelse af 4 Kr mdlg fra 1/1 i år at regne
Til efterretning

22 Bestyrer Anders Andersen fæstedes påny som
fattiggårdsbestyrer fra 1/4 1917 til 1/4 1918 for en pris af
600 kr Andreas Andeesen

Næste møde afholdes torsdag den 22ds hvor der foretoges
kommuneligning.

Mødet lævet

J. Kr Kristensen Jens Korsholt Christian Andersen
Otto Christensen Martin Thomsen Niels Peter Sørensen

Ligningsmøde

i fattiggården Torsdag den 22 Febr 1917

Der foretoges ligning af Kommuneskat for næste
skattear

Mødet hævet

Kr. Kristensen Otto Christensen
Martin Thomsen Christian Andersen
Daniel Holm Niels Peter Sørensen Jens Korsholt
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Sognerådsmøde.
Grårup onsdag

i fattiggården tirsdag den 14 marts 1917

Fattigvæsen
1 Skrivelse fra Vrensted Thise sogneråd af 16/2 med

forespørgsel om man anerkender Arbejdsmd Jens Lassen
Jensen forsørgelsesberettiget her i kommunen, da der
er tilstået ham en fattigunderstøttelse af 20 Kr og yde
ligere understøttelse kan forventes Erkendes forsørgelsesberettig
her

2 Regning fra Frederiksberg Birk over omkostningen
ved Ane Christiansens hjemsendelse 48 kr 95 øre

Anvistes
3 Ligeledes fra Hjøring sygehus over kur og pleje for

Jens Peter Kristensen 52 kr 50 ør Anvistes

4 Skrivelse fra Tårs sogneråd med anmodning om noterer
af et drengebarn født af fattigunderstøttet Emma Petersd

Noteres her
5 Hjøring amt fremsender en paternitetssag mod

Gårdejer H Overlade Mosbjærg med forespørgsel om bemeldt
Kr Overlade erkendes forsørgelsesberettiget her i Kommunen
erkendes forsørgelsesberettiget herAlderdomsunderstøttelse

6 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Skagen meddeler
at den mdlg understøttelse til Maren Juelsdatter fra 1/2
udgør 30 kr. 60 øre Til efterretning
Forskjelligt

7 Andragende fra Thims Kristensen og husteu Kir
sten om Tilladelse til at have et Plejebørn tuberkulos
attest er vedtagt Den begærede Tilladelse meddeles

8 Ligeledes fra Håndværker Jens Kr. Nielsen Brohnsef
Attest vedtagt Den begærede tilladelse meddeltes

9 Skrivelse fra Jydsk Teletonselskab om at selskabet
agter at opsætte stænger på vejen fra Alfred Nielsens til
Emil Kristensens i Mosbjærg Til efterretning

10 Skrivelse fra Hjøring amt af 3 ds hvormed anvises søgen
rådet forskud fra Statskassens tilskud til Kommunens
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udgifte i henhold til dyrtidsloven af 28/12 1916 med 200 Kr.
og skrivelse af 16/2 med anvisning fra statens godtgørelse for rug
leveret til brødkorn fra 15/10 til 131/12 1916 med 433 kr. 22 øre

Til efterretning
11 Skrivelse fra Overklitfoged Dahlerup Skagen med anmoder

ning til Sognerådet om at vælge en tilledsmand i henhold
til cirkurlære fra indenrigsministeriet om handel med skov-
effekter Handelsmd Sinus Pedersen Solbakken valgtes

12 En mængde forskjellige cirkulærer fra indenrigsmini-
steriet forelå og tages til efterretning

13 Fortegnelse over vælgere til folketingsvalg forelå til
berigtigelse efter at have været fremlagt til eftersyn i
lovbefalet tid

14 Til 2den behandling forelå medhjælp til formanden
i indeværende regnskabsår Det vedtoges under de nuvære
rende forhold at bevilges 500 Kr Vedtoges enstemmigt

15 Til at revidere kommuneregnskabet for indevæ-
rende regnskabsår valgtes Gårdejeren Emil Kristensen
og Bertel Møegård Kjæret

16 Arbejdsløshedsinspektørens indberetning til inden-
rigsministeriet forela tilstillet sognerådet Til efterretning

17 Angaende levering af brændsel til skolerne til som-
meren antoges et tilbud fra Otto Kristensen Måstrup
på levering af 35.000 stk Tørv til Måstrup skole for 6 Kr
pr 1000 for de andre skolers vedkommende vedtoges det at
de forskjellige sognerådsmedlemmer skal søge at fremskaffe

tilbud snarest

18 Valgbestyrelsen meddelte begrundet på vejrforholdene
at have udsat det til idag berammede sogneradsvalg
det vedtoges derfor at beramme valgets endelige afholdelse
til mandag den 26 ds

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt Otto Christensen

Martin Thomsen Christian Andersen Niels Peter Sørensen

Daniel Holm
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Ekstraordinert sognerådsmøde

i Mosbjærg lørdag den 24 marts 1917

1 Der foretoges uddeling af sukkermærker for april
maj og Juni måned

2 I henhold til cirkulære fra indenrigsministerie
af 20 s og skrivelse fra Amtet af 23 ds. angaende
Valg af en tillidsmands der kan udføre det arbejde der
kan blive nødvendigt ved statens overtagelse af rug og
hvede som med hensyn til foderstofforsyningen
Handelsmd. Levin Pedersen Tolbakken valgtes

3 I henhold til bekendtgørelse og cirkulære fra inden
rigsministeriet skal der i næste uge indføres brødkort
som foreløbig skal uddeles for april maj og juni månder
Landbrugere der har 65 kg. rug eller hvede kun undtages fra
brødkort når de skriftlige forpligter sig til ikke af formål
eller forbruge udover dette kvantum indtil 1/10 i år
Nyt ekstraordinært møde fastsattes til Torsdag den 29 ds i
fattiggården med uddeling af brødkort

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt
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Niels Peter Sørensen Daniel Holm

Christian Andersen
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Konstiuerende sognerådsmøde

i fattiggården torsdag den 29 marts 1917

Til sogneråaets formand for ant 1917/18 valgtes

Gårdejer Jens Kr Kristensen Grårup enstemmigt

og til næstformand Gårdejer Jens Korsholt Måstrup

2 Til at føre tilsyn med Fattiggården valgtes

Jens Korsholt Måstrup og Forpagter Peter Kristensen

Bjørnager som tillige afflægger regnskab over gårdens

drift ved regnskabsårets slutning

3 Til at føre tilsyn med skoleren valgtes følgende
Mosbjærg skole Gårdejer Kristen Jensen Søndergård
Måstrup Jens Korsholt Måstrup
Vogn Forpagter Peter Kristensen Bjørnager
Blæsbjærg Hmd Martin Thomsen Eskjær hede

som tillige opkræver skolemulktemi i vedkommende
distrikter og aflægger regnskab over samme aflægges.

Daniel Holm
4 Til at føre tilsyn med Kommunens veje valgtes

for Mosbjærg distrikt Gårdejer Kristen Jensen Søndergård

Grårup

Måstrup

Vogn

Blæsbjærg

Hmd Marius Jensen Bakken

Gårdejer Jens Korsholt Måstrup

Forpagte Peter Kristensen Bjørnager

Hmd Martin Thomsen Eskjær hede

5 Tilsigelsesprotokollen føres af Daniel Holm som

leringer bilsigelsem

6 Tilsynet med de private veje overtoges af Hmd

Marius Jensen Bakken som sørger for disses istand=

sættelse og omkostningerne fordeling på brugene som

udgift for Kommunens Kasse

7 Til medlem af Værgerådet valgtes Daniel Holm

og til supleant Peter Kristensen, Vogn

8 Til valgbestyrelse valgtes foruden formanden

Jens Korsholt og Daniel Holm

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt Daniel Holm

Martin Thomsen Kristen Jensen Peter Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 april 1917

Fattigvæsen
1 Børglum Herredskontor begærer udlagt alimentations-

bidrag for Bødker Peter Mortinsen Pedersen refundere
med 150 kr. Anvistes Begæris afsonet

2 Tolne sogneråd meddeler at have måttet ind-
lægge sypige Ottene Marie Andersen af Dvergetved
på sanitoriet i Hjøring og forespørger om hun
erkendes forsørgelsesberettiget her i Kommunen

Erkundes forsørgelsesberettiget her
3 Skrivelse fra fattigudvalget Frederikshavn om

at der er tilstået enke Laurine Kristensen en fattig-
understøttelse af 20 Kr mdlg samt læge og medicin Mar
forespørger om hun erkendes forsørgelsesberettiget her

Erkendes forsørgelsesberettiget her
4 Hjøring byrads fattigudvalg meddeler at have

tilstået Martin A Nielsens forladte kone forskjellig
ekstrahjælps Til efterretning

5 Ålborg bygråds fattigudvalg meddeler at have
tilstået Adolf Thomsens enke 25 Kr som konfir=
mationshjælps til en som Til efterretning

6 Torslev sogneråd meddeler at have tilstaet
Henrik Pedersens enke en ekstrahjælp af 15 Kr for
april og maj manider Til efterretning

7 Hjøring amts sygehus meddeler at 3 børn fra
Hmd Kirsten Pederdatter Måstrup er indlagte fra epi=
demiafdelingen som lidende af difterites til efter-
retning

8 Skrivelse fra Hjøring Amt af 21/3 om at normal-
bidraget for alimentanter i tiden fra 1/4 1917 til
30/6 1918 er fastsat til 84 Kr til børnes fyldte 2år
og derefter til 80 Kr årlig Til efterretning
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233Skolevæsen
9 Andragende fra Lærer Åge Knudsen om honorar for

afholdt aftenskole i afnigte vinter bevilges 10 Kr til brændsel
og 20 kr som honorar

10 Til skolekommissionsmedlemmer for de næste 4 år
valgtes Gårdejer Otto Kristensen Vogn Sognefoged P Olsen

Råvhøg Gårdejer J K. Kristensen Gramp og Hmd N P Holm
Kristensen Eskjær hede

Forskjelligt
11 Pastor J Engberg forespørger om sognerådet har noget

imod at han afholder gudstjenstlige møder på Mosbjærg
fattiggård Herimod havde sognerådet intet at erindre

Det vedtoges at forlange oplyst Levinger holdere bladet har ber-
12 Hmd Karl Nørgard Nordkop andrager om at

Sognerådet lader sin bekendtgørelser indrykke i Vendsysse
Venstrablad Det vedtoges at forlange oplyst hvor mange
holdere bladet har her i kommunen

13 Skrivese fra Overklidtfoged Dahlerup Skagen om kom-
munen ønsker at garantete for betaling af brænde som
bliver indkøbt gennem amtsinstitutionen eller menigvis
selv ønsker at indkøbe sådan til fordeling blandt
mindre bemidlede, Sogneraddt fandt ingen grund

til det her i Kommunen

14 Bødker Karl Pol Binaslev sender tilbud på
gymnastikredskaber Det vedtoges at forlange Tilbud på
de af skolediektionen forlangte gymnastikredskaber

15 En mængde cirkulærer fra indenrigsministeriet
forelå tilstillet gennem amtet såledet bl.a. om refusion

fra staten til dyrtidsforanstaltninger om godtgørelse
for solgt rug Statens overtagelse af beholdninger af
indenlandsk rug og hvede Forbrug af Chilialfeter
m.m.

16 Amtsrådets tilladelse til at yde læreren et dyd
tidstillæg af 50 Kr hver for afvigte regnskabsår forelå

17 Ligeledes amtets approbation fra valget af vurde-
rings og hegnsynsmænd for næste 3 år

Til efterretning

18 Det vedtoges at yde kommunens lærere et dyr-
tidstillæg af 50 hver for 1ste halvar 1 år
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Følgende regninger anvises til udbetaling

De Kellerske anstalter      262 kr 50 kr

Sindsygehospital Viborg 68  .  25

Løvearpoteket Hjørring 1  .  00

Overlæge Evenbren Hjørring 15  .  00

Læge Launen Bindslev 12  .  20

Læge Mår Sindal      114  .  10

Sindal Apotek 77  .  60

Distriktjordmoderen Tolne 10  .  00

Boghæl låge Frederikshavn  25  .  80

Carl O Skreiber   9  .  65

Næste møde afholdes Trsdag den 8 maj

Mødet hævet

J Kr. Kirstensen Jens Korsholt
Martin Thomsen Kristen Jensen
Peter Kristensen Daniel Holm

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 8 mai 1917

Fattigvæsen
1  Forskjellige skrivelser fra Frederikshavns byråas udvalg

for fattigvæsenet angående den under Pekt, 3 i forrige møde om
handledes Laurine Kristensen forelå Den førte Svoresfiondance
havde resulteret i at man havde været nødsaget til at mødte
hende hjemsendt Til efterretning

2 Ligeledes skrivelse fra samme udvalg af 24/4 om man
erkender Arbejdsmd Ketty Viola Jens Chr Jensen hvis 3 arige
datter Ketty Viola Jensen er indlagt fra epidemihuset i Frederikske
for forsørgelsesberettiget har i kommunen Erkendes forsørgelsesberet
liget her.

3 Lendum sogneråd anmelder at have tilstaet Sigfred
Andersen 10 Kr mdlg. for manedene meds og afvil samt
10 Kr ekstra i marts Til efterretning.
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4 Lendum sogneråd anmoder om notering i Mosbjærg sognes

kirkebog af barnet Peter Nieman Andersen født 26/11 i år som
af Sigfred Andersen der på dette tidsrunkt fik fattigunderstøttelse

Noteres Her
5 Skrivelse fra udvalget for fattigvæsenet i Svendborg om at

Kurvemager Alfred Madsen har begæret understøttelse i henhold
til lov af 15/2 1911 og forespørges om man erkender ham forsør-
gelsesberettiget her og i det hele taget for værdig til understøttelse
i henhold til nævnte lov Da Alfred Madsen altid har været
Fattigvæsenet til byrde og har været straffet, kan man ikke indgå
på at han understøttes ihenhold til Hendeloven

6 Skrivelse fra Hjøring byrads udvalg for fattigvæsenet om
at en datter af den her forsørgelsesberettigede Martin Alfred
Nielsen er bleven indlagte på sygehuset med forbehold af
refusion herfra af de deraf opståede udgifter til efterretning

7 Skrivelse fra Københavns Magistrat af 25/4 med
begæring om refusion af alimentationsbidrag der forskuds
vis er udbetalt for den her forsørgelsesberettigede Christen
Anton Christensen med 30 kr. Anvistes

8  Arbejdsmd Niels Hr. Larsen Måstrup om Fattigunderstøt-
telse Det vedtoges foreløbig at henvise ham til Understøttelse
i følge dyrtidsloven gennem hjælpekassen.

Alderdomsunderstøttelse
9 Enke Maren Mogensen af Måstrup andrager om

alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 12 Kr mdlg fra i år  at regne
samt 25 til brændsel

10 Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse meddeler
at dyrtidstillæget til alderdomsunderstøttede der i byen er for-
højet fra 20 til 40 % af den måndlige understøttelse og taksten
for ophold på alderdomshjemmet forhøjet med 25 prt
Til efterretning.

11a Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes dyrtidstillæg
for april Kvartal 1 år som følger

Ane Pedersen 5 kr mdlg. Mariane Jensdatter 5 Kr mdlg
Ane Marie Mikkelsen 5 Kr mdlg. Thomas Poulsen 5 kr mdlg
Lars Kristensen 3 Kr mdlg. Kristen Valther 5 kr mdlg
Maren Larsen 5 Kr mdlg. Ane Marie Larsen 5 Kr mdlg.
Mette Maria Kristensen 5 Kr. Stine Andersen 5 kr mdlg

11b Andragende fra Ane Marie Larsen om bidrag til brændsel.
Bevilgedes 30 Kr Heline Simonsen bevilgedes 10 Kr som dyrtids-
hjælp fra 1/7 at regne
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Vejvæsen
Oversigt over Mosbjerg Kommuns offentliger bivejes og de

arbejder ved disse som agtes foretagne via disse begæres idsendt
Amtsråad Udtyldes af formanden

Forskjelligt
kra amtet er modtaget anvisning fa ristbeløb af stat

Rassens tilskud til dyrtidshjælp i Henhold til dyrtiasloven
22/12 1915 med 362Ør Til efterretning

Fra Amtet foreld anmodning om at foreslå 2 i Nora
hund bosette mænd tir vurderingsmænd ved udløn af
umyndiges og andres under offentligt tilsyn stående midler
for næste 3 Er fra 1/7 at regne Det vedtoges at indstille Gurdejer
Bertil Mólgård Kjent og Partikulier Kr. Hust, Binaslev

Ligning over erhvervsskat for indeværende år foretoges
Skatteraaet meddeler at der afholdes møde mandag den

14ds. til privelse af den foreløbige ansættelse kir statsskat
hvorvia sognerådet indbydes til at lade sig repræsenteres
Til a. møte valgtes Formanden og Jens Korstolt

En mængdes cirkulærer fra indenrigsministeriet hvora
sagentlig vidrerende Kornordningen forelå til efterretning

Følgende Ligninger anvistes til udbetaling
Tversted Uggerby Jens Peter Olesen 119,63

Peder Kristian Vorm 5757,00

Hjørring Christian Christensen 130,65

Frederikshavn Juliane Nyegåd 313,84

Ellen Andersen 87,81

Martine Nielsdatte 140,06

Lendum Sigfred Andersen 45,00

Astrup Anna Gotfredsen 107,40

Hørmested Ane Petersdatter 53,50

Sindal Georgius Nielsen 146,36

Nielsine Nielsen 45,00

Ane Marie Sørensen 91,00

Læge Vinter Holm Frederikshavn 36,00

Frederikshavn Apotek 38,60

18
Andragende fra Helene Simonsen om forhøjelse af sin alder-

domsunderstøttelse kunde ikke bevilges

19
Lærer Knudsen Måstrup andrager om ny læsebøger og en 

sort Aares Bevilges

J Kr Kristensen Kristian Jensen Marius Jensen

Martin Thomsen Peter Kristensen Daniel Holm Jens Korsholt



226 Vejvæsen
Oversigt over Mosbjerg Kommuns offentliger bivejes og de
arbejder ved disse som agtes foretagne via disse begæres idsendt
Amtsråad Udtyldes af formanden
Forskjelligt
kra amtet er modtaget anvisning fa ristbeløb af stat
Rassens tilskud til dyrtidshjælp i Henhold til dyrtiasloven
22/12 1915 med 362Ør Til efterretning
Fra Amtet foreld anmodning om at foreslå 2 i Nora
hund bosette mænd tir vurderingsmænd ved udløn af
umyndiges og andres under offentligt tilsyn stående midler
for næste 3 Er fra 1/7 at regne Det vedtoges at indstille Gurdejer
Bertil Mólgård Kjent og Partikulier Kr. Hust, Binaslev
Ligning over erhvervsskat for indeværende år foretoges
Skatteraaet meddeler at der afholdes møde mandag den
14ds. til privelse af den foreløbige ansættelse kir statsskat
hvorvia sognerådet indbydes til at lade sig repræsenteres
Til a. møte valgtes Formanden og Jens Korstolt
En mængdes cirkulærer fra indenrigsministeriet hvora
sagentlig vidrerende Kornordningen forelå til efterretning
Følgende Ligninger anvistes til udbetaling

Tversted Uggerby Jens Peter Olesen 119,63
Peder Kristian Vorm 5757,00

Hjørring Christian Christensen 130,65
Frederikshavn Juliane Nyegåd 313,84

Ellen Andersen 87,81
Martine Nielsdatte 140,06

Lendum Sigfred Andersen 45,00
Astrup Anna Gotfredsen 107,40
Hørmested Ane Petersdatter 53,50
Sindal Georgius Nielsen 146,36

Nielsine Nielsen 45,00
Ane Marie Sørensen 91,00

Læge Vinter Holm Frederikshavn 36,00
Frederikshavn Apotek 38,60

18
Andragende fra Helene Simonsen om forhøjelse af sin alder-
domsunderstøttelse kunde ikke bevilges
19
Lærer Knudsen Måstrup andrager om ny læsebøger og en
sort Aares Bevilges
J Kr Kristensen

Kristian Jensen
Marius Jensen

Martin Thomsen
Peter Kristensen

Daniel Holm
Jens Korsholt
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Ekstraordinært Sognerådsmøde

i Mosbjærg onsdag den 30 Maj 1917

1 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Skagen Maren Jensdatter 255 Kr 00 Øre

Hjøring Martin A Nielsens Kone 193 , 61

Chr. Petersen 5 , 06

Brønderslev Anton Andreasens hustru 105 , 00

Halling Thorsted Ane Flågård 53,06

Frederikshavn Laurine Kristensen 22 , 76 

Smidstrup Kristian Andredsen 310,50

Ålborg Adolf Thomsens enke 137,85 

Torslev Henrik Pedersens enke 67,50

Marie Jakobsen 72,00 
Hørmested Magdalen Larsen 42 , 38 

Tårs Ernma Petersen 77,81
Bindslev A Peter Jensen 196,31 

Niels K Nielsen 171,75

Vrendsted Thise Jens Lassen Jensen 52,50

Pjedsted Aksel Anderssen 16,87

St Hans St Olaj Karl Jensen 183,00

Flade Gjærum Laurine Kirtensen 90,1

Tolne Maren Jensen 74,75

Mikkel Larsen 112,50

2 Skrivelse fra Hjøring amt af 21/5 om at vælge et medlem

for herværende kommune vedkommende til at tiltræde det i

henhold til lov af 8/5 1917 om naturfredning oprettede fred-

ningsnævn Gårdejer Daniel Holm. Vogn indstilledes

3 Skrivelse fra Plejehjemsforeningen for Ålborg Stifts

østlige del med meddelelse om at Hmd J P Overlade

Mosbjærg hede og Lærer P N Korne Bldsbjærg ønske at

modtage et plejebørn hver gennem foreningen, hvorfor

sognerådets udtalelse angående bemeldte hjem udbydes

Det vedtoges at anbefale disse hjem som gode hjem

hvor der kan anbringes plejebørne



237
Ekstraordinært Sognerådsmøde
i Mosbjærg onsdag den 30 Maj 1917
1
Følgende regninger anvistes til udbetaling

Skagen
Maren Jensdatter

255 Kr 00 Øre
Hjøring

Martin A Nielsens Kone
193 , 61

Chr. Petersen
5 , 06

Brønderslev
Anton Andreasens hustru 105 , 00

Halling Thorsted
Ane Flågård

53,06
Frederikshavn

Laurine Kristensen
22 , 76

Smidstrup
Kristian Andredsen

310,50
Ålborg

Adolf Thomsens enke
137,85

Torslev
Henrik Pedersens enke

67,50
Marie Jakobsen

72,00
Hørmested

Magdalen Larsen
42 , 38

Tårs
Ernma Petersen

77,81
Bindslev

A Peter Jensen
196,31

Niels K Nielsen
171,75

Vrendsted Thise
Jens Lassen Jensen

52,50
Pjedsted

Aksel Anderssen
16,87

St Hans St Olaj
Karl Jensen

183,00
Flade Gjærum

Laurine Kirtensen
90,1

Tolne
Maren Jensen

74,75
Mikkel Larsen

112,50

2
Skrivelse fra Hjøring amt af 21/5 om at vælge et medlem
for herværende kommune vedkommende til at tiltræde det i
henhold til lov af 8/5 1917 om naturfredning oprettede fred-
ningsnævn Gårdejer Daniel Holm. Vogn indstilledes
3
Skrivelse fra Plejehjemsforeningen for Ålborg Stifts
østlige del med meddelelse om at Hmd J P Overlade
Mosbjærg hede og Lærer P N Korne Bldsbjærg ønske at
modtage et plejebørn hver gennem foreningen, hvorfor
sognerådets udtalelse angående bemeldte hjem udbydes
Det vedtoges at anbefale disse hjem som gode hjem
hvor der kan anbringes plejebørne
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4 Skrivelse fra skatterådet af 19 ds. med anmodning
om sognerådets udtalelse angaende 11 skatteyderes anføte
som skatterådet har fundet anledning til at forhøje an-
telsen for for indkomstens vedkomnendes

Det vedtoges at besvare Skrivelsen derhen at man
ikke var i besiddelse af yderligere oplysninger end
ved den første ansættelse, så man ikke kan natare
sig om den foreslaade forhøjelse er rigtig

For følgende mener man dog at den foreslaed
forhøjelse er for høj nemlig Gårdejer Kristen Jensen
Søndergård Viggo Andersen Therkilæs og Hnd
N. P. Nielsen Porsen

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt Peter Kristensen
Kristen Jensen Damiel Holm

Martin Thomsen Marius Jensen

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 Juni 1917

Fattigvæsen
1 Odense hendskontor begærer udlagt alimentar

tionsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr
Anton Christensen refunderet med 60kr Anvistes

2 Børglum herredskontor ligeledes for Niels K Krsten
med 30 kr.Anvistes

3 Herredskontoret Ringsted ligeledes for Anders Peter
Pedersen med 30 kr

4 Sindal sogneråd meddeler at understøttelsen ti
Georgins Nielsen er 24 Kr mdlg. for sammermånederne

Til efterretning
5 Hjøring byråds fattigudvalg, meddeler at Martin

A Nielsens kone er tilstaet en understøttelse af
3 Kr ugentlig for april og maj månde Til efterretning
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4
Skrivelse fra skatterådet af 19 ds. med anmodning
om sognerådets udtalelse angaende 11 skatteyderes anføte
som skatterådet har fundet anledning til at forhøje an-
telsen for for indkomstens vedkomnendes
Det vedtoges at besvare Skrivelsen derhen at man
ikke var i besiddelse af yderligere oplysninger end
ved den første ansættelse, så man ikke kan natare
sig om den foreslaade forhøjelse er rigtig
For følgende mener man dog at den foreslaed
forhøjelse er for høj nemlig Gårdejer Kristen Jensen
Søndergård Viggo Andersen Therkilæs og Hnd
N. P. Nielsen Porsen

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Jens Korsholt Peter Kristensen
Kristen Jensen

Damiel Holm
Martin Thomsen

Marius Jensen
Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 Juni 1917
Fattigvæsen
1
Odense hendskontor begærer udlagt alimentar
tionsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr
Anton Christensen refunderet med 60kr Anvistes
2
Børglum herredskontor ligeledes for Niels K Krsten
med 30 kr.

Anvistes
3
Herredskontoret Ringsted ligeledes for Anders Peter
Pedersen med 30 kr
4
Sindal sogneråd meddeler at understøttelsen ti
Georgins Nielsen er 24 Kr mdlg. for sammermånederne
Til efterretning
5
Hjøring byråds fattigudvalg, meddeler at Martin
A Nielsens kone er tilstaet en understøttelse af
3 Kr ugentlig for april og maj månde Til efterretning



239

Alderdomsunderstøttelse

6. Andragende fra Kristen Marie Kristensen L Vestergård

Mosbjærg om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 Kr mdlg
fra 11 at regne samt 5 Kr mdlg som dyrtidshjælp

7 St. Hans St. Olaj sogneråd med meddeler at den her

forsørgelsesberettiget Karl Jensen er afgaet ved døden

og at der er tilstået hans enke 16 kr mdlg. fra

1/4 at regne Til efterretning.

8 Følgende alderdomsunderstøttede tilstødes

ekstraordindrt bidrag til brændsel som følger

Maren Larsen Gaden 30 kr Katrine Pedersen 30 kr Thomas Poulsen

25 kr. Lise Kristensen 30 kr Helene Simonsen 30 Kr. Ane Pedersen

25 Kr Kristen Valther 25 Kr Ane Kristensen 25 kr. Mette Kristensen

Forskjelligt ( 25 kr Stine Andersen 20 kr.

9 Meddelse om påligning af erhvervsskat var modta-

get fra følgende kommuner

Sindal A Jensen Vårn Skat 67 kr
Bindslev Nies Vestergard 3 , 82 øre

Peter Sørensen 3 , 82
Pastor Engberg 33 , 24

Råbjærg Jens Kr Sørig 4 , 65
Tolne Rasmus Hansen 7 , 73

Formanden meddelte at have indsendt klage over

Pastor Engbergs ansættelse, da denne formentlig ikke

kan pålignes efter at ligningen er afløst

10 Skrivelse fra amtet af 15/5 med anvisning på

2den  rate af statens tilskud til alderdomsforsørgelsen i

regnskabsåaet 1916/17 1345 kr 90 øre samt refusion af

udgift til maskinsyn med 92 Kr og statens andel af

udgift til børn af enker med 91 Kr 09 øre Til efterretning

11 Fra Hmd J B Overlade Mosbjærg hede forelå tuber=

tuloseattest i anledning af at han ønskes et plejebærn

Sogneraae har intet imod at give Tilladelse til at
have plejebørn

12 Pastor Englug meddeler at skoleforsømmelseslisterne

for fremtiden skal påtegnes af skolekommissionen

og derfor tilstilles ham. Til efterretning
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Alderdomsunderstøttelse
6.
Andragende fra Kristen Marie Kristensen L Vestergård
Mosbjærg om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 Kr mdlg
fra 11 at regne samt 5 Kr mdlg som dyrtidshjælp
7
St. Hans St. Olaj sogneråd med meddeler at den her
forsørgelsesberettiget Karl Jensen er afgaet ved døden
og at der er tilstået hans enke 16 kr mdlg. fra
1/4 at regne Til efterretning.
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Følgende alderdomsunderstøttede tilstødes
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Maren Larsen Gaden 30 kr Katrine Pedersen 30 kr Thomas Poulsen
25 kr. Lise Kristensen 30 kr Helene Simonsen 30 Kr. Ane Pedersen
25 Kr Kristen Valther 25 Kr Ane Kristensen 25 kr. Mette Kristensen
Forskjelligt

( 25 kr Stine Andersen 20 kr.
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Sindal A Jensen Vårn Skat 67 kr
Bindslev Nies Vestergard 3 , 82 øre

Peter Sørensen 3 , 82
Pastor Engberg 33 , 24

Råbjærg Jens Kr Sørig 4 , 65
Tolne Rasmus Hansen 7 , 73

Formanden meddelte at have indsendt klage over
Pastor Engbergs ansættelse, da denne formentlig ikke
kan pålignes efter at ligningen er afløst
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Skrivelse fra amtet af 15/5 med anvisning på
2den  rate af statens tilskud til alderdomsforsørgelsen i
regnskabsåaet 1916/17 1345 kr 90 øre samt refusion af
udgift til maskinsyn med 92 Kr og statens andel af
udgift til børn af enker med 91 Kr 09 øre Til efterretning
11
Fra Hmd J B Overlade Mosbjærg hede forelå tuber=
tuloseattest i anledning af at han ønskes et plejebærn
Sogneraae har intet imod at give Tilladelse til at
have plejebørn
12
Pastor Englug meddeler at skoleforsømmelseslisterne
for fremtiden skal påtegnes af skolekommissionen
og derfor tilstilles ham. Til efterretning
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13. Skrivelse fra amtet af 2ds. med meddelelse om at

ministeriet intet har at erindre imod at den land-

mændene tilkommende godtgørelse af statskassen for

rug til brødkorn udbetales for Kranta som landbrugerne

i henhold til de gældende bestemmense har forbluvedt sig

til eget brug i resten af høståret forsåvidt rugen har

væres færdig til brug inden 1st maj i år Til efterretning

14 En mængde Cirkulærer fra indenrigsministeriet

forelå således angående fremskaffelse af indenlanske

brændselsmaterialier indsendelse af lister over rug der

er solgt til brødkorn fra 15/3 til 1/. Pension til

lærerenkes m v. Fra landbrugsministeriet om lån

til opdyrkere af hedeloddes og fra brændselsotunævnet

om forbud mod salg af petrolium osv

15 Fra selskabet „ De hjemløses venner " forelå års-

beretning Henlagdes

16" Ligeredes fra Finsens lysinstitut Henlagdes

17. Fra Hjøring amts Sognerådsforening forelå

anmodning om at indsende forslag der ønskes behand-

let på foreningens generalforsamling Det vedtoges at

indsende et forslag om fremskaffesse af vejmaterialier

eventuelt ved amtets medvikning. Til at deltage i

generalforsaindingen valgtes formandens og Martin

Theanesen

18 Selskabet afholder „Tolne skov" afholder general-

forsamling torsdag den 21 Juni Til at deltage i denne

valgtes Daniel Holm

19 Mosbjærg og Tolne sygeplejeforening andrager dem

tilskud af Kommunen Bevilgedes 50 kr dog under

forbehold af at Tolne kommune også yde et tilskud

20 Skrivelse fra Arbejds og Fabrikstilsynet den valg

af mælkesynsmand for de næste 4 år Marius Nielsen

Ellen genvalgtes til suptiont Peter Sørensen Bjørnsbæk

Næste møde afholdes tilsdag den 10 Juli

J Kr Kristensen Peter Kristensen Jens Korsholt

Marius Jensen Kr. Jensen Martin Thomsen Daniel Holm
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13.
Skrivelse fra amtet af 2ds. med meddelelse om at
ministeriet intet har at erindre imod at den land-
mændene tilkommende godtgørelse af statskassen for
rug til brødkorn udbetales for Kranta som landbrugerne
i henhold til de gældende bestemmense har forbluvedt sig
til eget brug i resten af høståret forsåvidt rugen har
væres færdig til brug inden 1st maj i år Til efterretning
14
En mængde Cirkulærer fra indenrigsministeriet
forelå således angående fremskaffelse af indenlanske
brændselsmaterialier indsendelse af lister over rug der
er solgt til brødkorn fra 15/3 til 1/. Pension til
lærerenkes m v. Fra landbrugsministeriet om lån
til opdyrkere af hedeloddes og fra brændselsotunævnet
om forbud mod salg af petrolium osv
15
Fra selskabet „ De hjemløses venner " forelå års-
beretning Henlagdes
16"
Ligeredes fra Finsens lysinstitut Henlagdes
17.

Fra Hjøring amts Sognerådsforening forelå
anmodning om at indsende forslag der ønskes behand-
let på foreningens generalforsamling Det vedtoges at
indsende et forslag om fremskaffesse af vejmaterialier
eventuelt ved amtets medvikning. Til at deltage i
generalforsaindingen valgtes formandens og Martin
Theanesen
18

Selskabet afholder „Tolne skov" afholder general-
forsamling torsdag den 21 Juni Til at deltage i denne
valgtes Daniel Holm
19

Mosbjærg og Tolne sygeplejeforening andrager dem
tilskud af Kommunen Bevilgedes 50 kr dog under
forbehold af at Tolne kommune også yde et tilskud
20
Skrivelse fra Arbejds og Fabrikstilsynet den valg
af mælkesynsmand for de næste 4 år Marius Nielsen
Ellen genvalgtes til suptiont Peter Sørensen Bjørnsbæk
Næste møde afholdes tilsdag den 10 Juli
J Kr Kristensen Peter Kristensen Jens Korsholt
Marius Jensen Kr. Jensen Martin Thomsen Daniel Holm



241

Sognerådsmøde

i fattiggarden tirsdag den 10 Jun 1917

Fattigvæsen
1 Vennebjærg herredskontor begærer udlagt alimentations-

bidrag for Herman Kristensen refunderet med 40 Kr.
Anvistes

2 Vennebjerg herredskontor ligeledes for Murer J C Christensen
Anvistes med 40 Kr

3 Torslev sogneråd meddeler at have forhøjet fattig=
understøttelsen til Henrik Pedersens enke til 20 Kr mang
fra 1/7 at regne Til efterretning

4 Skrivelse fra Fattigudvalget Frederikshavn om at
2 indkaldte til sikringsstyrken Christian Jensen og
Christian Jensen som begge er fødte her i sognet
der er indlagte på epidemihuset som lidende af
skarlagensfeber anerkendes som forsørgelsesberettiget her
Erkendes forsørgelsesberettiget her

Alderdomsunderstøttelse
5 Alderdomsunderstøttet Søren Nielsen Tørhøj

andrager om dyrtidshjælp Bevilgedes 5 Kr udg fra
1/7 at regne

Forskjelligt
6 Ifølge skrivelse fra amtet af 28/6 skal der foretages

indstilling af en mand fra Kommunen der er villig
til at modtage beskikkelse som voldgiftsmand i
handel om husdyr Gardejer Kristen Jensen Søndergård
indstilledes

7 Ligeledes indstilling af en mand til at afgive
vota til Repleestakstent fastsættelse i treåret 1917/19
Købmd Janns Jensen genvalgtes

8 Skrivelse fra amtet af 7 ds. med anvisning på
forskud pr statskassens tilskud til Kommunens
udgifter på alderdomsunderstøttelse i regnskabsant
1916/17 med 1860 Kr. og ligeledes med 60 Kr til
udgifter til understøttelse til lører af enker

Til efterretning
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Sognerådsmøde
i fattiggarden tirsdag den 10 Jun 1917
Fattigvæsen
1
Vennebjærg herredskontor begærer udlagt alimentations-
bidrag for Herman Kristensen refunderet med 40 Kr.
Anvistes
2
Vennebjerg herredskontor ligeledes for Murer J C Christensen
Anvistes med 40 Kr
3
Torslev sogneråd meddeler at have forhøjet fattig=
understøttelsen til Henrik Pedersens enke til 20 Kr mang
fra 1/7 at regne Til efterretning
4
Skrivelse fra Fattigudvalget Frederikshavn om at
2 indkaldte til sikringsstyrken Christian Jensen og
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Erkendes forsørgelsesberettiget her
Alderdomsunderstøttelse
5
Alderdomsunderstøttet

Søren Nielsen Tørhøj
andrager om dyrtidshjælp

Bevilgedes 5 Kr udg fra
1/7 at regne
Forskjelligt
6
Ifølge skrivelse fra amtet af 28/6 skal der foretages
indstilling af en mand fra Kommunen der er villig
til at modtage beskikkelse som voldgiftsmand i
handel om husdyr Gardejer Kristen Jensen Søndergård
indstilledes
7
Ligeledes indstilling af en mand til at afgive
vota til Repleestakstent fastsættelse i treåret 1917/19
Købmd Janns Jensen genvalgtes
8
Skrivelse fra amtet af 7 ds. med anvisning på
forskud pr statskassens tilskud til Kommunens
udgifter på alderdomsunderstøttelse i regnskabsant
1916/17 med 1860 Kr. og ligeledes med 60 Kr til
udgifter til understøttelse til lører af enker
Til efterretning
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Beretning fra si skabet „Hedebruget" forelå med9

anmodning om tilskud Bevilgedes 10 Kr

10 Ligeledes beretning fra foreningen til hjælp for
ulykkeligt stillede mødre Henlagdes

11 Ligeledes beretning fra Ålborg garisons soldater
hjem

12 Ligeledes fra K.F.U.M. soldaterhjem Bevilged
10 kr

13 Dagsorden for sognerådsforeningens generalforsam
ling i Hjørring den 18 ds. forelå Til Efterretning

14 En mængde cirkulærer fra ministerierne foret.
som toges til efterretning

Næste møde afholdes Tirsdag den 14 august
Mødet hævet

J R. Kristensen Peter Kristensen Kristen Jensen
Martin Thomsen Daniel Holm
Marius Jensen Jens Korsholt

Ekstraordinært Sognerådsmøde
i Grarup den 122 Juli 1917

Der forelå cirkulære fra indenrigsministeriet af
13 ds. med skrivelse fra amtet af 16 ds. med anmod
ning af forslag angånden tærkningen af vintersæder af
dette år hørt Det vedtoges at besvare cirkulæret
derhen at tærskningen ikke vilde volde vanskelighed
når den kunde foretlages efterhånden som sædvanlig
og ejene af petroleumsmoterer tildeltes et kvantue petrolium

2 Ligeledes cirkulære angående gennemførelsen af kornlove
af 26 Juni 1917 Da loven giver Sognerådet ret til at yde
vederlag for det hermed forbundne arbejde vedtoges det at
leje 2 a 3 mænd til at uddele de tilsendte blanketter og
vare behjælpelig med disses udfyldning, samt at overdrage
den skriftlige det af arbejdet til Lærer Wirring Vogn
J. Kr Kristensen Peter Kristensen Marius Jensen

Hr Jensen Daniel Holm Martin Thomsen
Jens Korsholt
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Beretning fra si skabet „Hedebruget" forelå med
9
anmodning om tilskud Bevilgedes 10 Kr
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når den kunde foretlages efterhånden som sædvanlig
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2
Ligeledes cirkulære angående gennemførelsen af kornlove
af 26 Juni 1917 Da loven giver Sognerådet ret til at yde
vederlag for det hermed forbundne arbejde vedtoges det at
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Mosbjærg fredag den 10 august 1917

1 Der forelå cirkulære fra indenrigsministeriet
af 3 ds. med skrivelse fra Amtet af 18 ds. om at
Sognerådet i henhold til lov om kornordningen
for næste høstår af 3 ds foretager valg af et udvalg
fra 3 Medlemmer for herværende kommunes vedkom-
mende ter at medvike ved lovens gennemførelse
Følgende valgtes

Handelsmand P Pedersen Bollebakken
Husmand Niels Vestergård Måstrup

Gardejer Betel Måegard Kjæret

J. Kr KristensenPeter Kristensen Marius Jensen
Kr Jensen Daniel Holm
Martin ThomsenJens Korsholt

Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 14 August 1917
Fattigvæsen

1 Fattigudvalget i Svendborg anmelder at have
tilstået Kurvemager. Alfred Madsen i fattigunder-
støttelse 13/4 og 1/5 15 kr hver gang, ialt 30 Kr.

Til efterretning
2 Fattigudvalget i Hjøring anmelder at have til-

stået Almar Frederiksen 50 øre dagtig i 13 uge som
fortsat sygehjælp fra den 4/6 at rigne Til efterretning

3 Alborg politi begærer forskuders udlagt alimen-
tationsbidrag for Bødker Peter M Petersen refunderet
med 40 Kr Alimentanten ophoder sig i Hørmested hvorfor
sagen tilbagesendes

Alderdomsunderstøttelse
4 Begæring om alderdomsunderstøttelse fra Niels

Lassen Jensen Måstrup Bevilgedes 4 kr udeg fra
1ste sefter at regne
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Ekstraordinært sognerådsmøde
i Mosbjærg fredag den 10 august 1917
1
Der forelå cirkulære fra indenrigsministeriet
af 3 ds. med skrivelse fra Amtet af 18 ds. om at
Sognerådet i henhold til lov om kornordningen
for næste høstår af 3 ds foretager valg af et udvalg
fra 3 Medlemmer for herværende kommunes vedkom-
mende ter at medvike ved lovens gennemførelse
Følgende valgtes
Handelsmand P Pedersen Bollebakken
Husmand Niels Vestergård Måstrup
Gardejer Betel Måegard Kjæret
J. Kr Kristensen

Peter Kristensen Marius Jensen
Kr Jensen

Daniel Holm
Martin Thomsen

Jens Korsholt
Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 14 August 1917
Fattigvæsen
1
Fattigudvalget i Svendborg anmelder at have
tilstået Kurvemager. Alfred Madsen i fattigunder-
støttelse 13/4 og 1/5 15 kr hver gang, ialt 30 Kr.
Til efterretning
2
Fattigudvalget i Hjøring anmelder at have til-
stået Almar Frederiksen 50 øre dagtig i 13 uge som
fortsat sygehjælp fra den 4/6 at rigne Til efterretning
3
Alborg politi begærer forskuders udlagt alimen-
tationsbidrag for Bødker Peter M Petersen refunderet
med 40 Kr Alimentanten ophoder sig i Hørmested hvorfor
sagen tilbagesendes
Alderdomsunderstøttelse
4
Begæring om alderdomsunderstøttelse fra Niels
Lassen Jensen Måstrup

Bevilgedes 4 kr udeg fra
1ste sefter at regne
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5 Elling sogneråd erkender i skrivelse af 20/7

Kirsten Marie Christensen for forsørgelsesberettiget i
Elling til efterretning

6 Skrivelse fra Hjøring amt af 19/7 angående
sagen om den af Givskud sogneråd tilstået
alderdomsunderstøttelse til Hmd Kristen K Peders
af Givskud Veje amt har resolvenet at Givskud
Sogneråd har savnet hjemmel til at tilstå ham
alderdomsunderstøttelse og at det derfor ikke kan
pålægges herværende kommune at yde refusion
af samme Til efterretning

7 Else Marie Jensen Erkjær legeværk andrager
om brændselshjælp Bevilgedes 25 Kr

De alderdomsunderstøttede tilstodes dyrtidshjælp
for dette Kvartal som tidligere endtil videres

Forskjelligt
Indberetning fra sognepræsten om førsler i 1ste

havår 1917 Ben gennemgået

Fra Properietær Optria Panlholm forelå fortignelse over
de iførge lov af 4171850 at sognerådene for Andeet 1917-1
valgte voldgiftsmænd til atløsning af hvoere m.v.

Til efterretning

Skrivelse fra Pastor J Englng med andragende
fra Karen Marie Kristensen Kirkehuset om foihøjelse
af ringerløn og ligeledes forhøjelse af lønnen som
lægetræder Bevilgedes 75 Kr som ringer og 40 Kr som
læigetræder for indeværende ar

Skrivelse fra brændselsobnævnet af 1 ds angående
indførelse af Ptroleumskort fra 1 septe d ør nla anmo
ning om forskjelliges statistiske oplysninger i den anedne

Til efterretning
Fra Hendskontoret forelå tilstillet udstykninger af

forskjellige ejendomme

En mængde cirkulærer fra indenrigsministeriet
vedrørende mange forskjellige forholde forelå og toges
til efterretning
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5
Elling sogneråd erkender i skrivelse af 20/7
Kirsten Marie Christensen for forsørgelsesberettiget i
Elling til efterretning
6
Skrivelse fra Hjøring amt af 19/7 angående
sagen om den af Givskud sogneråd tilstået
alderdomsunderstøttelse til Hmd Kristen K Peders
af Givskud Veje amt har resolvenet at Givskud
Sogneråd har savnet hjemmel til at tilstå ham
alderdomsunderstøttelse og at det derfor ikke kan
pålægges herværende kommune at yde refusion
af samme Til efterretning
7
Else Marie Jensen Erkjær legeværk andrager
om brændselshjælp Bevilgedes 25 Kr

De alderdomsunderstøttede tilstodes dyrtidshjælp
for dette Kvartal som tidligere endtil videres
Forskjelligt

Indberetning fra sognepræsten om førsler i 1ste
havår 1917 Ben gennemgået

Fra Properietær Optria Panlholm forelå fortignelse over
de iførge lov af 4171850 at sognerådene for Andeet 1917-1
valgte voldgiftsmænd til atløsning af hvoere m.v.
Til efterretning

Skrivelse fra Pastor J Englng med andragende
fra Karen Marie Kristensen Kirkehuset om foihøjelse
af ringerløn og ligeledes forhøjelse af lønnen som
lægetræder Bevilgedes 75 Kr som ringer og 40 Kr som
læigetræder for indeværende ar

Skrivelse fra brændselsobnævnet af 1 ds angående
indførelse af Ptroleumskort fra 1 septe d ør nla anmo
ning om forskjelliges statistiske oplysninger i den anedne
Til efterretning

Fra Hendskontoret forelå tilstillet udstykninger af
forskjellige ejendomme

En mængde cirkulærer fra indenrigsministeriet
vedrørende mange forskjellige forholde forelå og toges
til efterretning
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15 Skrivelse fra skatteråad af 21 ds med rådets ansættelse
for forskjellige skatteyderes vedkommende Indkomsten er
forhøjet for ialt 12 skatteyderes vedkommende og formuen
for 2 skatbeyderes vedkommende Tages til efterretning

16 Det vedtoges at nedsætte et udvalg, som skal
tage at købe et støre porti sten til Bkjærver, hvorefter

man vil avertere om tilbud på slåningen af disse
Daniel Holm og Jens Korsholt valgtes

Næste ordinære møde afholdes Onsdag den 11 septr

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Peter Kristensen Marius Jensen
Kristen Jensen Daniel Holm

Martin Thomsen Jens Korsholt

Ekstraordinært sognerådsmøde

i fattiggården onsdag den 29 aug. 1917

1 i henhold til lov af 3 aug i år. om statens
overtagelse af Kornavlen af høsten 1917 udarbej=
dedes den i henhold til samme lov omhandlede
fortegnelse over den leveringspligtige Jordværdi for
hver enkelt landbrug i kommunen, Mødet
overværedes af vurderingsmændene til ejendomsskyld
og det i henhold til ovennævnte lov valgte 3 mands
udvalg til lovens gennemførense i Kommunen

Mødet hævet

J K Kristensen Jens Korsholt Kristen Jensen
Martin Thomsen Marius Jensen Peter Kristensen
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15
Skrivelse fra skatteråad af 21 ds med rådets ansættelse
for forskjellige skatteyderes vedkommende Indkomsten er
forhøjet for ialt 12 skatteyderes vedkommende og formuen
for 2 skatbeyderes vedkommende Tages til efterretning
16
Det vedtoges at nedsætte et udvalg, som skal
tage at købe et støre porti sten til Bkjærver, hvorefter
man vil avertere om tilbud på slåningen af disse
Daniel Holm og Jens Korsholt valgtes
Næste ordinære møde afholdes Onsdag den 11 septr

Mødet hævet
J Kr. Kristensen

Peter Kristensen Marius Jensen
Kristen Jensen Daniel Holm
Martin Thomsen

Jens Korsholt
Ekstraordinært sognerådsmøde
i fattiggården onsdag den 29 aug. 1917
1
i henhold til lov af 3 aug i år. om statens
overtagelse af Kornavlen af høsten 1917 udarbej=
dedes den i henhold til samme lov omhandlede
fortegnelse over den leveringspligtige Jordværdi for
hver enkelt landbrug i kommunen, Mødet
overværedes af vurderingsmændene til ejendomsskyld
og det i henhold til ovennævnte lov valgte 3 mands
udvalg til lovens gennemførense i Kommunen

Mødet hævet
J K Kristensen Jens Korsholt Kristen Jensen
Martin Thomsen

Marius Jensen Peter Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården bisdag den 1 septbr. 1917

Fattigvæsen og alderdomsunderstøtselse

1 Børglum herredskonter begærer udlagt alimentati-

onsbidrag for Niels Kr. Kristensen refundert med

40 kr Anvises

2 Tolne sogneråd erkender i skrivelse af 24/8

Marius Mogensen for forsørgelsesberettiget i Tolne

Til efterretning

Forskjelligt

3. Sindal Sogneråd meddeler at have tilstået Ane

Marie Sørensen en ekstrahjælp af 44 Kr +60 øre til

brændsel Til efterretning

4 Skrivelse fra Døvstummeinstitutet angaende den

døvstummer Aksel Peter Larsen som anbefales tis

Sognerådets beviller. Til efterritning

5 Andragende fra Gårdejer P. Kr. Jensen Kobbelhede

om begravelseshjælp til sin svigemode Helene

Simonsens begravelse Bevilgedes 25 Kr.

Forskjelligt

Andragende fra Malersvendenes arbejdsløshedkasse6.

om Tilskud af Kommunens Kasse i henhold til

lov om arbejdsløshed Henlagdes foreløbig

7 Skrivelse fra Lærer Wirring Vogn som foreslår

skolestuen delt i 2 dele ved et træfamt samt

dobbelte vindner da skolelokalet ellers ikke kun

opvarmes ved tørv. Det vedtoges foreløbig at anbringe

dobbelte vinduer i skolelokalet i Blæsbjærg skole

ligeledes i dagligstuen

8 Til snefoged i Vogn distickt istedetfor Forpag-

ter Peter Kristensen Bjørnager der som sogneråds-

medlem har frasagt sig hevervet valgtes Hmd Peter

Nielsen Nielsminde og for Blæsbjærg istedetfor

Hmd Kr Jensen Kristensen der er bortrejst valgtes

Hmd Johannes Møller Eskjær hede



246
Sognerådsmøde
i fattiggården bisdag den 1 septbr. 1917
Fattigvæsen og alderdomsunderstøtselse
1
Børglum herredskonter begærer udlagt alimentati-
onsbidrag for Niels Kr. Kristensen refundert med
40 kr Anvises
2
Tolne sogneråd erkender i skrivelse af 24/8
Marius Mogensen for forsørgelsesberettiget i Tolne
Til efterretning
Forskjelligt
3.
Sindal Sogneråd meddeler at have tilstået Ane
Marie Sørensen en ekstrahjælp af 44 Kr +60 øre til
brændsel Til efterretning
4
Skrivelse fra Døvstummeinstitutet angaende den
døvstummer Aksel Peter Larsen som anbefales tis
Sognerådets beviller. Til efterritning
5
Andragende fra Gårdejer P. Kr. Jensen Kobbelhede
om begravelseshjælp til sin svigemode Helene
Simonsens begravelse Bevilgedes 25 Kr.
Forskjelligt
Andragende fra Malersvendenes arbejdsløshedkasse
6.
om Tilskud af Kommunens Kasse i henhold til
lov om arbejdsløshed Henlagdes foreløbig
7
Skrivelse fra Lærer Wirring Vogn som foreslår
skolestuen delt i 2 dele ved et træfamt samt
dobbelte vindner da skolelokalet ellers ikke kun
opvarmes ved tørv. Det vedtoges foreløbig at anbringe
dobbelte vinduer i skolelokalet i Blæsbjærg skole
ligeledes i dagligstuen
8
Til snefoged i Vogn distickt istedetfor Forpag-
ter Peter Kristensen Bjørnager der som sogneråds-
medlem har frasagt sig hevervet valgtes Hmd Peter
Nielsen Nielsminde og for Blæsbjærg istedetfor
Hmd Kr Jensen Kristensen der er bortrejst valgtes
Hmd Johannes Møller Eskjær hede
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9 I henhold til cirkulære fra indenrigsministeriet af 6/8
bevilgedes korntilsynsmanden et honorar af 50 Kr hvoraf halvderen
refunderes af statokassen

10 Ligeledes er Sogneraad ifølge cikulære fra ministeriet her
rettiget til at efterbetale den for Januar Kvartal erlagte
brændevinsafgift Hertil fandt sognerådet ingen anledning

11 Ifølge lov om menighedsråd har sognerådet af sin
midse at vælge et medlem til Kirkebestyrersen efter at
Kirken er bliven selvejendere J Kr Kristensen Grårup
valgtes

12 Beretning fra Nationstforeningen til tuberkulosens
bekæmpelse forelå med anmodning om tilskud
Bevilgedes 10 Kr.

Næste møde afholdes Tirsdag den 9 oktober 1917

Mødet hævet

J. K. KristensenDaniel Holm Peter Kristensen
Martin Thomsen Jens Korsholt Kristen Jensen

Marius Jensen
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9
I henhold til cirkulære fra indenrigsministeriet af 6/8
bevilgedes korntilsynsmanden et honorar af 50 Kr hvoraf halvderen
refunderes af statokassen
10
Ligeledes er Sogneraad ifølge cikulære fra ministeriet her
rettiget til at efterbetale den for Januar Kvartal erlagte
brændevinsafgift Hertil fandt sognerådet ingen anledning
11
Ifølge lov om menighedsråd har sognerådet af sin
midse at vælge et medlem til Kirkebestyrersen efter at
Kirken er bliven selvejendere J Kr Kristensen Grårup
valgtes
12
Beretning fra Nationstforeningen til tuberkulosens
bekæmpelse forelå med anmodning om tilskud
Bevilgedes 10 Kr.
Næste møde afholdes Tirsdag den 9 oktober 1917

Mødet hævet
J. K. Kristensen

Daniel Holm Peter Kristensen
Martin Thomsen

Jens Korsholt
Kristen Jensen

Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 oktober 1917

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Udvalget for Alderdomsunderstøttelse Frederikshavn

meddeler at have tilstået. Martine K Nielsdasse 1000

tørv Til efterretning

2 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Hjøring meddeler

at det dyrtidstillæg som er ydet alderdomsunderstøttede

40% er gældende indtil 31 marts 1918 Til efterretning

Vejvæsen

3
Der forelå tilbud pa skjærver fra Flor Nielsen:

Lendum på indtil 50 kaf a 50 Kr pr kaf at mød-

tage pa plads i Lendum og fra Karl Hejdemann

Frederikshavn til 75 kr pr. kaf leveret på Eaenvogn

i Sæby eller Frederikshavn Det vedtoges foreløbig

at køb 15 kbf. Skjærver af Karl Hejdemann.

4 Hmd Aksel Kristensen Holmingen som er snnefoged

i 5te distrikt andrager om at et stykke af vejen

fra broen ved Lakhjem og øst på må blive til-

lagt 6te distrikt, da der er da ringe mandskab

á 15te distriks i Vejen fra Lækhjem til Bollehede

tillagdes 6te distrikt

Skolevæsen

5 Kommunens lærere bevilgedes dyrtidstillæg

for 2de halvår som følges Lærerne Jensen Møsbjærg

Wirring Vogn og Rørn Blæshjælp 50 Kr hver og

Lærer Knudsen Måstrup 100 Kr

Forskjelligt

6 Skrivelse fra Hjøring amt af 18/9 angaende

revision af bevisterveatægten for Hjøring amts

landdistrikt Her i kommunen findes ingen bevært

ninger eller brændevinsudsalg og man finder ingen

anledning til at foreslå forandringer
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 oktober 1917
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Udvalget for Alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
meddeler at have tilstået. Martine K Nielsdasse 1000
tørv Til efterretning
2
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Hjøring meddeler
at det dyrtidstillæg som er ydet alderdomsunderstøttede
40% er gældende indtil 31 marts 1918 Til efterretning
Vejvæsen
3

Der forelå tilbud pa skjærver fra Flor Nielsen:
Lendum på indtil 50 kaf a 50 Kr pr kaf at mød-
tage pa plads i Lendum og fra Karl Hejdemann
Frederikshavn til 75 kr pr. kaf leveret på Eaenvogn
i Sæby eller Frederikshavn Det vedtoges foreløbig
at køb 15 kbf. Skjærver af Karl Hejdemann.
4

Hmd Aksel Kristensen Holmingen som er snnefoged
i 5te distrikt andrager om at et stykke af vejen
fra broen ved Lakhjem og øst på må blive til-
lagt 6te distrikt, da der er da ringe mandskab
á 15te distriks i Vejen fra Lækhjem til Bollehede
tillagdes 6te distrikt
Skolevæsen
5

Kommunens lærere bevilgedes dyrtidstillæg
for 2de halvår som følges Lærerne Jensen Møsbjærg
Wirring Vogn og Rørn Blæshjælp 50 Kr hver og
Lærer Knudsen Måstrup 100 Kr
Forskjelligt
6
Skrivelse fra Hjøring amt af 18/9 angaende
revision af bevisterveatægten for Hjøring amts
landdistrikt Her i kommunen findes ingen bevært
ninger eller brændevinsudsalg og man finder ingen
anledning til at foreslå forandringer
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2 Skrivelse fra amtet af 17/9 med anvisning på restbeløb

af statskassens tilskud ifølge dyrtidslov af 22/12 1915 med
65 Kr. samt anvisning på forskud på stateskassens
tilskud ifølge dyrtidslov af 28/12 1916 med 430 kr

Til efterretning
3 Fra amtet forelå bestillet til sognerådets erklæring

andragender fra Porft. Age Holm Eskjær og Hnd Ole
Damgard Blæsbjærg om tilladees til at sætte gift
for ræve Begge andragende anbefaledes hvorhos det
vedtoges at såfremt der fremkomme flere lignende
andragender kunne de anbefaldes

9 Andragende om tilskud fra „Fængselshjælpen"
Henlagdes

10 Ligeledes fra "Samfundet og hjemmet for vanføre"
Henlagdes

11 Beretning fra "Den almindelige brandforsikring
for landbygninger.

12 Flere cirkulære fra indenrigsministeriet angående
kornordningen mv som tages til efterretning

13 Partikulier Chr Christiansen Vogn beder sig
fritaget som brandfoged fra 28 ds at næve efter
at have fungeret som sådan i 3 år Til brandfoged
indstilles Købmd Chr Jensen Vogn og til vidnes
valgtes Hmd Markus Jensen og Husejer Jens Peter
Pedersen Vogn

14
Astrup sogneråd meddeler at have tilstået

Anna Gotfredsen 25 kr til konfirmationsuæng
og 10 kr til brændset Til efterretning

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 nover 1917

Mødet hævet

J Kr Kristensen Daniel Holm Peter Kristensen
Martin Thomsen Kristen Jensen Marius Jensen
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2
Skrivelse fra amtet af 17/9 med anvisning på restbeløb
af statskassens tilskud ifølge dyrtidslov af 22/12 1915 med
65 Kr. samt anvisning på forskud på stateskassens
tilskud ifølge dyrtidslov af 28/12 1916 med 430 kr
Til efterretning
3
Fra amtet forelå bestillet til sognerådets erklæring
andragender fra Porft. Age Holm Eskjær og Hnd Ole
Damgard Blæsbjærg om tilladees til at sætte gift
for ræve Begge andragende anbefaledes hvorhos det
vedtoges at såfremt der fremkomme flere lignende
andragender kunne de anbefaldes
9
Andragende om tilskud fra „Fængselshjælpen"
Henlagdes
10
Ligeledes fra "Samfundet og hjemmet for vanføre"
Henlagdes
11
Beretning fra "Den almindelige brandforsikring
for landbygninger.
12
Flere cirkulære fra indenrigsministeriet angående
kornordningen mv som tages til efterretning
13
Partikulier Chr Christiansen Vogn beder sig
fritaget som brandfoged fra 28 ds at næve efter
at have fungeret som sådan i 3 år Til brandfoged
indstilles Købmd Chr Jensen Vogn og til vidnes
valgtes Hmd Markus Jensen og Husejer Jens Peter
Pedersen Vogn
14
Astrup sogneråd meddeler at have tilstået
Anna Gotfredsen 25 kr til konfirmationsuæng
og 10 kr til brændset Til efterretning
Næste møde afholdes Tirsdag den 13 nover 1917

Mødet hævet
J Kr Kristensen Daniel Holm Peter Kristensen
Martin Thomsen Kristen Jensen Marius Jensen
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Ekstraordiner sognerådsmøde

i Mosbjærg fredag den 2 novbr 1917

1 Fra skatterådet forelå tilstillet en skatteklage
fra Propritær A Holm Eskjær til landsoverskatte
rådet, til sognerådets erklæring. Klagen var så
vidtløftig at det var umuligt at unaerrige den i
betalllier, men man var enig i at den af skatte
rådet ansatte indkomst af 10.000 Kr måtte anses
for at ædre temmelig høj

2 Ifølge cirkulære fra Det statistiske Departemen
af 23/10 kan der til fremstilling af frugtsmør
kun uddeles Bkg. sukker pr indvid har ved-
kommende godtgør at være i besiddelse af frugt
til fremstilling heraf. Ligeledes vil der kunne
bestilles et kvæntum frugtsmør til salg til den
mindre bemidlede del af beboerne Det vedtoge
at bestille et pati til ca 400 af de minst bemild
lede af beboerne

Mødet hævet
J Kr Kristensen Peter Kristensen, Marius Jensen.
Jens Korsholt Kristen Jensen Daniel Holm

Fællesmøde
mellem Sognerådet og hjælpekassens bestyrelse

tirsdag den 13 novbr 1913 i fattiggården

1 Der førtes forhandling om hvorledes man i den
forestående vinter skulde administreri den gældende
dystidslov af 28/12 16 Det vedtoges fremdeles denn
vinter at lade hjælpekassen uddeles den understøtte
der efter bestyrelsens skøn findes nødvendig

J Kr Kristensen Daniel Holm Kr Jensen

Marius Jensen Peter Kristensen Martin Thomsen Jens korsholt
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Ekstraordiner sognerådsmøde
i Mosbjærg fredag den 2 novbr 1917
1
Fra skatterådet forelå tilstillet en skatteklage
fra Propritær A Holm Eskjær til landsoverskatte
rådet, til sognerådets erklæring. Klagen var så
vidtløftig at det var umuligt at unaerrige den i
betalllier, men man var enig i at den af skatte
rådet ansatte indkomst af 10.000 Kr måtte anses
for at ædre temmelig høj
2
Ifølge cirkulære fra Det statistiske Departemen
af 23/10 kan der til fremstilling af frugtsmør
kun uddeles Bkg. sukker pr indvid har ved-
kommende godtgør at være i besiddelse af frugt
til fremstilling heraf. Ligeledes vil der kunne
bestilles et kvæntum frugtsmør til salg til den
mindre bemidlede del af beboerne Det vedtoge
at bestille et pati til ca 400 af de minst bemild
lede af beboerne

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Peter Kristensen, Marius Jensen.
Jens Korsholt

Kristen Jensen Daniel Holm
Fællesmøde
mellem Sognerådet og hjælpekassens bestyrelse
tirsdag den 13 novbr 1913 i fattiggården
1
Der førtes forhandling om hvorledes man i den
forestående vinter skulde administreri den gældende
dystidslov af 28/12 16

Det vedtoges fremdeles denn
vinter at lade hjælpekassen uddeles den understøtte
der efter bestyrelsens skøn findes nødvendig
J Kr Kristensen Daniel Holm Kr Jensen
Marius Jensen Peter Kristensen

Martin Thomsen Jens korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 13 novbr. 1917

Fattigvæsen
1 Københavns Magistrat begærer udlagt alimentationsbidrag

for den her forsørgelsesberettigede Chr R Christensen refunderet
med 30 kr Anvistes

2 Ligeledes fra Odense Herredskontor for samme
med 84 kr Anvistes

3 Ligeledes fra Herrendskontoret Frederikshavn for Tjenestekarl
Aksel Edvard Ottenins Andersen Kunde ikke foreløbig an-
vises til udbetaling da forsørgelsesstedet ikke er konstateret

4 En paternitetssag mod Arbejdsmd Christian Petersen
af Skallerup forelå tilstillet fra Amtet til sognerådets
erklæring Erkendt forsørgelsesberettiget her

5 Amtssygehuset i Hjøring medeler at Tjænestepige
Erna Jensen af Måstrup er indlagt på epidemihuset som
lidende af difteritis Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse
6 Enke Maren Mogensen af Måstrup andrager

om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 5 Kr mdlg som dyrtidstillæg fra den 1ds at regne

7 Sindal sogneråd meddeler at den her forsørgelses-
berettigede Ane Marie Sørensen er afgået ved døden
og at man har ydet begravelseshjælp samt læge og
medecin Til efterretning

8
Fra Oueri Vejstrup sogneråd forelå en skrivelse

angående alderdomsunderstøttelse til en Arbejdsmd Christian
Marius Petersen med forespørgsel om vedkommende
ekendes forsørgelsesberettiget her kunde ikke erkendes
forsørgelsesberettiget her

Skolevæsen
9 Fra skoledirektionen forelå en skrivelse om

forskjellige mangler ved Skolerne angaende gymnastikredskober
Det manglende er anskaffet i efteråret, hvorom meddelelse

tilstilles direktionen
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 13 novbr. 1917
Fattigvæsen
1
Københavns Magistrat begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Chr R Christensen refunderet
med 30 kr Anvistes
2
Ligeledes fra Odense Herredskontor for samme
med 84 kr Anvistes
3
Ligeledes fra Herrendskontoret Frederikshavn for Tjenestekarl
Aksel Edvard Ottenins Andersen Kunde ikke foreløbig an-
vises til udbetaling da forsørgelsesstedet ikke er konstateret
4
En paternitetssag mod Arbejdsmd Christian Petersen
af Skallerup forelå tilstillet fra Amtet til sognerådets
erklæring Erkendt forsørgelsesberettiget her
5
Amtssygehuset i Hjøring medeler at Tjænestepige
Erna Jensen af Måstrup er indlagt på epidemihuset som
lidende af difteritis Til efterretning
Alderdomsunderstøttelse
6
Enke Maren Mogensen af Måstrup andrager
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 5 Kr mdlg som dyrtidstillæg fra den 1ds at regne
7
Sindal sogneråd meddeler at den her forsørgelses-
berettigede Ane Marie Sørensen er afgået ved døden
og at man har ydet begravelseshjælp samt læge og
medecin Til efterretning
8
Fra Oueri Vejstrup sogneråd forelå en skrivelse
angående alderdomsunderstøttelse til en Arbejdsmd Christian
Marius Petersen med forespørgsel om vedkommende
ekendes forsørgelsesberettiget her kunde ikke erkendes
forsørgelsesberettiget her
Skolevæsen
9
Fra skoledirektionen forelå en skrivelse om
forskjellige mangler ved Skolerne angaende gymnastikredskober
Det manglende er anskaffet i efteråret, hvorom meddelelse
tilstilles direktionen
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Vejvæsen

10 Fra amtsrådet forelå tilstillet oversigten over Kom-

munens offentlige bevejei 1917 med vejkommetterns

bemærkninger Til efterretning og videre iagttagelse

11 Fra amtet forelå cirkulær med meddelelse om

at der i december d. år, vil være at foretage et gen-

nemsyn af regulativet over Kommunes offentlige

biveje Til Efterretning

12 Til snefoged i 3den distrikt istedetfor Forpagter

Julius Grårup der er fraflyttet distriktes valgtes

Partikulier Julius Jepsen valgtes

Forskielligt

13 Fra amtet forela tilstilles anvisning pa et beløb

af 1530 kr til bestridelse af udbetalingen af godtgørelse

for rug og hvede leveret til brødkorn i høståret 1916/17:

ifølge lov af 26 Juni 1917 Til efterretning

14 Ligeledes anvisning pa et beløb af 25 kr som statens

andel af udgiftene ved gennemførelsen af ovennævnte lov

Til efterrrkning

15 Ligeledes anvisning på 720 kr som states andel af

af det af Kommunen i året 1916/17 udredede tilskud

til hjælpekassen iføige lov af 7 aug 1914 og anvisning

pa et beløb af 33 kr 63 øre som statens Tilskud for

samme år til hjælpekassens almindelige formål Til

efterretning

16 Fa Dansk Kvindesamfunds Hovedkonter forelå et

spørgeskema med spørgsmål angående efterskoler for unge

kvinder Der findes ikke sådanne her i Kommunen

17 Fra landkommunernes ulykkesforsikring var tilsendt

beretning og regnskab for regnskabsåret 1916/19 Til efter-

retning

18 Fra statitisk Departement spørgeskema angående avlen

af rodfrugter i høståret 1916 samt mandtalskort til en

mandtalstælling den 15 ds Til efterretning

19 Fra herredskontoret forelå meddelelse om at Købmnd

Chr Jepsen Vogn efter sognerådets indstilling var beskikket til

brandfoged i søndre brandfogedkreds fra 30/1 at regne

til efterretning

20 Nogle småskrifter fra det af staten nedsatte Husholdnings

udvalg omdeltes
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Vejvæsen
10
Fra amtsrådet forelå tilstillet oversigten over Kom-
munens offentlige bevejei 1917 med vejkommetterns
bemærkninger Til efterretning og videre iagttagelse
11
Fra amtet forelå cirkulær med meddelelse om
at der i december d. år, vil være at foretage et gen-
nemsyn af regulativet over Kommunes offentlige
biveje Til Efterretning
12

Til snefoged i 3den distrikt istedetfor Forpagter
Julius Grårup der er fraflyttet distriktes valgtes
Partikulier Julius Jepsen valgtes
Forskielligt
13
Fra amtet forela tilstilles anvisning pa et beløb
af 1530 kr til bestridelse af udbetalingen af godtgørelse
for rug og hvede leveret til brødkorn i høståret 1916/17:
ifølge lov af 26 Juni 1917 Til efterretning
14
Ligeledes anvisning pa et beløb af 25 kr som statens
andel af udgiftene ved gennemførelsen af ovennævnte lov
Til efterrrkning
15
Ligeledes anvisning på 720 kr som states andel af
af det af Kommunen i året 1916/17 udredede tilskud
til hjælpekassen iføige lov af 7 aug 1914 og anvisning
pa et beløb af 33 kr 63 øre som statens Tilskud for
samme år til hjælpekassens almindelige formål Til
efterretning
16

Fa Dansk Kvindesamfunds Hovedkonter forelå et
spørgeskema med spørgsmål angående efterskoler for unge
kvinder Der findes ikke sådanne her i Kommunen
17
Fra landkommunernes ulykkesforsikring var tilsendt
beretning og regnskab for regnskabsåret 1916/19 Til efter-
retning
18
Fra statitisk Departement spørgeskema angående avlen
af rodfrugter i høståret 1916 samt mandtalskort til en
mandtalstælling den 15 ds Til efterretning
19
Fra herredskontoret forelå meddelelse om at Købmnd
Chr Jepsen Vogn efter sognerådets indstilling var beskikket til
brandfoged i søndre brandfogedkreds fra 30/1 at regne
til efterretning
20
Nogle småskrifter fra det af staten nedsatte Husholdnings
udvalg omdeltes
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21 Fra indenrigsministeriet forelå tilstillet en mængde cirkulæres

vedrørende ernæringsforhold maksimalferser osv, som tages til

efterretning, samt lov om overordentlig hjælp til arbejdsløse am en

22 Andragende fra Gårdejer Daniel Holm Vogn og Forpagter Herluf

Larsen Vogn om tilladelse til at sætte gift for ræve Anderkendes

23 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Frederikshavn Juliane Nygård 162 Kr. 98 Øre

Ellen M. Andersen 70 , 20 
Martin Nielsdatter 128 , 70 
Lauris Kristensen 15 , 19 
Hatty Viola Jensen 9 , 00 
Christian Jensen 19 , 50 
Chr Jensen 19 , 50 

Hjøring Christian Christensen 127,20
Astrup Anna Gotfedsen 98 , 10 
Svendborg Alfred Madsen 22 , 50 
St Hans St. Olag Karl Jensens enke 112 , 50 
Bindslev Anders  P Jensen 222 , 83 

Niels Kr Nielsen 201,00
Sindal Georgius Nielsin 176 , 14

Nielsine Nielsen 45 , 00
Ane Marie Sørensen 169 , 07

Torslev Henrik Pedersens enke 116 , 25
Marie Jakobsen 107 , 25

Hatting Thorstea Anne Thågård 69 , 00
Brønderslev Anton Anderssens hustru 90 . 00
Læge E Maar Lindal 93.00
Sindal apotek 69,10
Læge Victor Holm Frederikshavn 81,00

Bjerregård 9,00
Erlusion 3

Hjøring amts sygehus 49 , 00
Frederikshavns apotek 23 , 55

24 Sindal sogneråd meddeler at have forhøjet understøttelsen

til Georgens Nielsen til 24 Kr mdlg fra 1/11 i år at regne

25 Skrivelse fra skatteradet af 12/11 angående til eller fraflyt=

ning af skatteydere Til efterretning

26 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 10 ds ang indbe-

retning om fordelingen af sinorforbrugere

J Kr Kristensen Daniel Holm Kr. Jensen

Marius Jensen Peter Kristensen Martin Thomsen Oenskorsholt
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21
Fra indenrigsministeriet forelå tilstillet en mængde cirkulæres
vedrørende ernæringsforhold maksimalferser osv, som tages til
efterretning, samt lov om overordentlig hjælp til arbejdsløse am en
22
Andragende fra Gårdejer Daniel Holm Vogn og Forpagter Herluf
Larsen Vogn om tilladelse til at sætte gift for ræve Anderkendes
23
Følgende regninger anvistes til udbetalingFrederikshavn Juliane Nygård 162 Kr. 98 Øre

Ellen M. Andersen 70 , 20
Martin Nielsdatter 128 , 70
Lauris Kristensen 15 , 19
Hatty Viola Jensen 9 , 00
Christian Jensen 19 , 50
Chr Jensen 19 , 50

Hjøring Christian Christensen 127,20
Astrup Anna Gotfedsen 98 , 10
Svendborg Alfred Madsen 22 , 50
St Hans St. Olag Karl Jensens enke 112 , 50

Bindslev Anders  P Jensen 222 , 83
Niels Kr Nielsen 201,00

Sindal Georgius Nielsin 176 , 14
Nielsine Nielsen 45 , 00
Ane Marie Sørensen 169 , 07

Torslev Henrik Pedersens enke 116 , 25

Marie Jakobsen 107 , 25
Hatting Thorstea Anne Thågård 69 , 00
Brønderslev Anton Anderssens hustru 90 . 00

Læge E Maar Lindal 93.00
Sindal apotek 69,10

Læge Victor Holm Frederikshavn 81,00
Bjerregård 9,00

Erlusion 3
Hjøring amts sygehus 49 , 00
Frederikshavns apotek 23 , 55

24
Sindal sogneråd meddeler at have forhøjet understøttelsen
til Georgens Nielsen til 24 Kr mdlg fra 1/11 i år at regne
25
Skrivelse fra skatteradet af 12/11 angående til eller fraflyt=
ning af skatteydere Til efterretning
26
Cirkulære fra indenrigsministeriet af 10 ds ang indbe-
retning om fordelingen af sinorforbrugere
J Kr Kristensen Daniel Holm Kr. Jensen
Marius Jensen Peter Kristensen Martin Thomsen

Oenskorsholt
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Sogneradsmøde

i fattiggården tisdag den 11 decbr 1917

Alderdomsunderstøttelse

1. Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring anmeldes

at have forhøjes understøttelsen til Christians Christensen til

25 Kr mdlr. fra den 1st d.m. Til efterretning

2 Bindslev Sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelsen

til Anders P Jensen til 50 kr. mdlg. fra den 1ste d. m. Til efterretning

3. Andragende om alderdomsunderstøttelse fra daglejer

Thomas Nielsen Skjellet Bevilgedes 10 kr mdlg om

i vinterhalvåret fra den 1/12 at regne

Fattigvæsen

4 Astrup Sogneråd anmeldes at have forhøjet understøt-

telsen til 20 kr mdlg. fra den 1ste ds at regne Til efterretning

5 Torslev sogneråd anmelder at have forhøjet understøt-

telsen til Marie Jakobsen til 20 Kr mdlg fra 1ste ds at regne

Til efterretning

6. Hjøring Byråds fattigudvalg anmelder at have forhøjet

tilstået Morten Nielsens kone kartofler og 121/2 kr til hnnige

ekstra Til efterretning

7 Børglesn Herredskontor begærer forskudsvis udlagt

alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede

Christian Petersen refundent med 69 kr. Anvistes

Vejvæsen

8 Iførge cirkulære fra amtet af 24/10 skal der i

indeværende måned foretoges en revision af fortegnelse

over de offentlige biveje i Kommunen Fortegnelsen

fremlægges derpa til eftersyn i 4 uger Det vedtoges at

foreslå en udlægning af vej nr 8 på en strækning af ca

250 meter forbi Blæsbjærg, iøvrigt vedtoges ingen forandringer

Forskjelligt

9 Andragende fra Krosbjærg sogns sygekasse

om tilskud

for inde=

værende år Bevilgedes 50 kr

10 Cirkulære fra Amtet af 3 ds som at underholdsbedr ag

i henhold til lov. af 22/11 Tar til børn udenfor ægteskab
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Sogneradsmøde

i fattiggården tisdag den 11 decbr 1917
Alderdomsunderstøttelse
1.
Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring anmeldes
at have forhøjes understøttelsen til Christians Christensen til
25 Kr mdlr. fra den 1st d.m. Til efterretning
2
Bindslev Sogneråd anmelder at have forhøjet understøttelsen
til Anders P Jensen til 50 kr. mdlg. fra den 1ste d. m. Til efterretning
3.
Andragende om alderdomsunderstøttelse fra daglejer
Thomas Nielsen Skjellet Bevilgedes 10 kr mdlg om
i vinterhalvåret fra den 1/12 at regne
Fattigvæsen
4
Astrup Sogneråd anmeldes at have forhøjet understøt-
telsen til 20 kr mdlg. fra den 1ste ds at regne Til efterretning
5
Torslev sogneråd anmelder at have forhøjet understøt-
telsen til Marie Jakobsen til 20 Kr mdlg fra 1ste ds at regne
Til efterretning
6.
Hjøring Byråds fattigudvalg anmelder at have forhøjet
tilstået Morten Nielsens kone kartofler og 121/2 kr til hnnige
ekstra Til efterretning
7
Børglesn Herredskontor begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede
Christian Petersen refundent med 69 kr. Anvistes
Vejvæsen
8
Iførge cirkulære fra amtet af 24/10 skal der i
indeværende måned foretoges en revision af fortegnelse
over de offentlige biveje i Kommunen Fortegnelsen
fremlægges derpa til eftersyn i 4 uger Det vedtoges at
foreslå en udlægning af vej nr 8 på en strækning af ca
250 meter forbi Blæsbjærg, iøvrigt vedtoges ingen forandringer
Forskjelligt
9
Andragende fra Krosbjærg sogns sygekasse

om tilskud
for inde=

værende år Bevilgedes 50 kr
10
Cirkulære fra Amtet af 3 ds som at underholdsbedr ag
i henhold til lov. af 22/11 Tar til børn udenfor ægteskab
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i tiden fra 1/71918 til 30/6 1917 var fastsat til 96 Kr årlig i
de to første leveår og derefter til 84 Kr årlig Til efterretning

11 Skrivelse fra skatterådet af 27/11 hvormed fremsendes
mandtalslister og selvangivelsesskemaer til brug ved skattean-
sættelsen for næste skatteår Til efterretning

12 Overslag over kommunens indtægter og udgifter forelå
til 1ste behandling Det vedtoges at man foreløbig må anse

indeværende års ligning for tilstrækkelig og Aventueet ansøge
amtsrådet i tilladelset til at lægge ud ekstraligning

13 Skrivelse fra Hjøring amt af 13/11 1 år om at der inden
1ste Januar vil være at foretage nyt valge af værgerådsmedlem
mer og supleanter for disser il sognerådt valgtes Daniel
Holm og som supleant Peter Kristensen Bjørnager udenfor sognerådet
valgtes Gårdejer Alfred Jensen Vestergard og Hmd Joh. Møller
Blæsbjærg som Jufllanter Hnd Svend Hejlesen og Hmd V. P. Holm Kristensen

14 Ligeledes skrivelse fra Amtet med anvisning på 1ste
rate af statstilskud for indeværende år og statskassens tilskud
til vederlaget til Komtilsynsmanden med henholdsvis 534 Kr
87 øre og 25 kr. Til efterretning

15 Andragende fra selskabet „ Kvindehjælpen om tilskud 
Henlagdes

16 Hjøring amt sender eksemplare af Amtsrådes forhand-
linger i møderne den 9 maj og 26 Juni i år Til efterretning

17 Følgende regninger anvises til udbetaling

Tversted Uggerby P Vorm 
92 kr 25 øre

Jens P Olesen 146 , 25

Hjørring Martin Nielsens kone 158 . 06

Marie Frederiksens 34 , 13

Tårs Emma Petersen 55 , 35

Smidstrup Chr Andersen 135 , 00

Tolne Otte Marie Andersen 106 , 39

Oskar Jensen 11 , 07

Mikkel Larsen 131 , 25

18 En mængde cirkilærer med forregulerende bestemmelser

og flæskerationeringer m v forlå og tages til efterretning

19
Andragende fra Ane Marie Larsen om forhøjelse af sin alder-

domsunderstøttelse Bevilgedes 15 kr mdlg fra den 1 ds at nyde

Mødet hævet

J Kr Kristensen Martin Thomsen Marius Jensen

Jens Korsholt Kristen Jensen Peter Christensen

Daniel Holm
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i tiden fra 1/71918 til 30/6 1917 var fastsat til 96 Kr årlig i
de to første leveår og derefter til 84 Kr årlig Til efterretning
11
Skrivelse fra skatterådet af 27/11 hvormed fremsendes
mandtalslister og selvangivelsesskemaer til brug ved skattean-
sættelsen for næste skatteår Til efterretning
12
Overslag over kommunens indtægter og udgifter forelå
til 1ste behandling Det vedtoges at man foreløbig må anse
indeværende års ligning for tilstrækkelig og Aventueet ansøge
amtsrådet i tilladelset til at lægge ud ekstraligning
13
Skrivelse fra Hjøring amt af 13/11 1 år om at der inden
1ste Januar vil være at foretage nyt valge af værgerådsmedlem
mer og supleanter for disser il sognerådt valgtes Daniel
Holm og som supleant Peter Kristensen Bjørnager udenfor sognerådet
valgtes Gårdejer Alfred Jensen Vestergard og Hmd Joh. Møller
Blæsbjærg som Jufllanter Hnd Svend Hejlesen og Hmd V. P. Holm Kristensen
14
Ligeledes skrivelse fra Amtet med anvisning på 1ste
rate af statstilskud for indeværende år og statskassens tilskud
til vederlaget til Komtilsynsmanden med henholdsvis 534 Kr
87 øre og 25 kr. Til efterretning
15
Andragende fra selskabet „ Kvindehjælpen om tilskud
Henlagdes
16
Hjøring amt sender eksemplare af Amtsrådes forhand-
linger i møderne den 9 maj og 26 Juni i år Til efterretning
17
Følgende regninger anvises til udbetaling

Tversted Uggerby P Vorm 92 kr 25 øre
Jens P Olesen 146 , 25

Hjørring Martin Nielsens kone 158 . 06
Marie Frederiksens 34 , 13

Tårs Emma Petersen 55 , 35

Smidstrup Chr Andersen 135 , 00
Tolne Otte Marie Andersen 106 , 39

Oskar Jensen 11 , 07
Mikkel Larsen 131 , 25

18
En mængde cirkilærer med forregulerende bestemmelser
og flæskerationeringer m v forlå og tages til efterretning
19
Andragende fra Ane Marie Larsen om forhøjelse af sin alder-
domsunderstøttelse Bevilgedes 15 kr mdlg fra den 1 ds at nyde

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Martin Thomsen
Marius Jensen

Jens Korsholt
Kristen Jensen

Peter Christensen
Daniel Holm
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Sognerådsmødet

i fattiggården Tisdag den 8. Januar 1918

Fattigvæsen

1
Ålborg: politi begærer alimentationsbidrag der fore

skudsvis er udbetalt for Bødker Petersen refunderet med

40 kr Anvises Afsoning begæres.

2 By og Herredskontoret i Hjøring ligeledes for Murer

J B Christensen. Anvises Afsoning begærer

3. Heimaskonteret Frederikshaver ligeledes for Aksel

Edvard Otterius Andersen Solm Erkendes forsørgel-

sesberettiget Anvistes Afsoning begæres

4 Tars sogneråd meddeler at have tilstået formodent

lig Emma Petersen (dar findes intet novn anført) 25 Kr

til tøj til børnen Til efterretning

5 Udvalget for fattigvæsent i Ålborg meddele at

have tilstået Adolt Thomsens- enke 6000 tørv

Til efterretning

6. Bindslev Sogneråd meddele at have tilstået

Pottemager Niels Kr. Nielsen en ugentlig understøttelse

af 14 kr. fra den 16 decbr. at regus:

Skolevæsen

7 Angående brændsel til skolerne i år vedtoges det

at averliges i bladene om tilbud fra 50000 stk til hver

af skolerne

Forskjelligt

8. Sindal sogneråd fremsender vejfortegnelse til frem=

læggelse her i Kommunen, ligeledes Tversted Uggerby forbyges

vedkommende agtes en offentlig bives nedlagt som offentlig

Sognerådet har intet herimod at erendses

9.
Skrivelse fra Skatterådet af 24 decbr. angående selvans

givelse til ansættelse til statsskat, samt meddelelse om at

der den 11 ds. afholdes møde i Hjøring hvor et udvalg fra

landsoverskatterådet vil komme tilstede for at forhandle

med ligningsmyndighedesn om der regles der bør følges

ved ansættelsen til statsskat ved den forestående ligning

Det vedtoges at alle sognerådets medlemmer såvidt muligeligt mødet

10 Skrivelse fra statens kulfordelingsudvalg af 28 decbr angdr

ende Kommunens beholdninger af kul Kommunens har ingen

beholdninger hvilket var indbenettet
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Sognerådsmødet

i fattiggården Tisdag den 8. Januar 1918
Fattigvæsen
1
Ålborg: politi begærer alimentationsbidrag der fore
skudsvis er udbetalt for Bødker Petersen refunderet med
40 kr Anvises Afsoning begæres.
2
By og Herredskontoret i Hjøring ligeledes for Murer
J B Christensen. Anvises Afsoning begærer
3.

Heimaskonteret Frederikshaver ligeledes for Aksel
Edvard Otterius Andersen Solm Erkendes forsørgel-
sesberettiget Anvistes Afsoning begæres
4

Tars sogneråd meddeler at have tilstået formodent
lig Emma Petersen (dar findes intet novn anført) 25 Kr
til tøj til børnen Til efterretning
5

Udvalget for fattigvæsent i Ålborg meddele at
have tilstået Adolt Thomsens- enke 6000 tørv
Til efterretning
6.

Bindslev Sogneråd meddele at have tilstået
Pottemager Niels Kr. Nielsen en ugentlig understøttelse
af 14 kr. fra den 16 decbr. at regus:
Skolevæsen
7
Angående brændsel til skolerne i år vedtoges det
at averliges i bladene om tilbud fra 50000 stk til hver
af skolerne
Forskjelligt
8.

Sindal sogneråd fremsender vejfortegnelse til frem=
læggelse her i Kommunen, ligeledes Tversted Uggerby forbyges
vedkommende agtes en offentlig bives nedlagt som offentlig
Sognerådet har intet herimod at erendses
9.

Skrivelse fra Skatterådet af 24 decbr. angående selvans
givelse til ansættelse til statsskat, samt meddelelse om at
der den 11 ds. afholdes møde i Hjøring hvor et udvalg fra
landsoverskatterådet vil komme tilstede for at forhandle
med ligningsmyndighedesn om der regles der bør følges
ved ansættelsen til statsskat ved den forestående ligning
Det vedtoges at alle sognerådets medlemmer såvidt muligeligt mødet
10
Skrivelse fra statens kulfordelingsudvalg af 28 decbr angdr
ende Kommunens beholdninger af kul Kommunens har ingen
beholdninger hvilket var indbenettet
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11 Skrivelser fra andelsslagteriet Hjøring som ugentlig

skal levere et vist parti svinefedt til Kommunen, som man
har anmodet slagteriet om at forædle efter et oess forhold til
de handlende, men efter det ringe kvæntum der bliver
fordeles således at hver forretning får fedtet tilsendt

for 1 uge ad gangen skiftevis

12 Cirkulære fra Hjøring amt af 12 dectr. med anmodning
i henhold til skrivelse fra indenrigsministeriet om at der
i Kommunerne sættes kommunale arbejder igang til
afhjælpning af arbejdsløsheden Der kun anvises nogle frek
arbejde ved skjærveslægning

13 Ligeledes meddelelse fra amtet om at der som bidrag
til amtsrepartitionsfonden for åns 1918/19 er pålignet
kommunen 377 Kr 75øre Til efterretning

14 Skrivelse fra Dansk Sundhedstidmar" om at abonnere
på bladet Henlagdes

15 Andragende fra anstalten "Fredehjem" om støtte
Henlagdes

15 Overslag over kommunens indtægter og udgifter i næste regn-
skabsår forelå til 2den behandling og vedtoges som ved

1ste behandling på grundlag af indeværende års ligning
Fc

17 Fortegnelsen over de kommunal vælgere affattedes og
fremlægges til eftersyn i lovbefalet tid

18 Ligeledes affattedes mandtalsliste over de skatteydere
der kan ansættes til statsskat ved den forestående ligning

19 Legatrenterne for året 1917 uddeltes til følgende
Ejler Ejlersen Holms legat 33 Kr 44 øre Jens Peter Nielsen
Måstrup 18 kr 44 øre Hermann Kristensen Måstrup 15 Kr
Leverin Roser 8 Kr 21 øre tækker Lars Thomsen Mosbjerg
Lars Andersens legat 5 Kr 76 øre Arbejdsmd P Petersen Mosbjærg
Hes Kjærsgårds legat 3,92 tildeltes Morbjærg skole

J P Christensens legat Line Andersens Måstrup
20 Tværsted ugb sogneråd meddele at have betalt

tilstået Marius
Christensen Tværsted for hans hustrus sygehusophold og fore-
spørger om han erkendes forsørgelsesberettiget her, Sagen

overdroges til Formandens undersøgelse
21 Morbjærg afholdsforening bevilgedes et tilskud af 10 Kr

J Kr Kristensen Martin Thomsen- Marius Jensen, Peter Kristensen
Daniel Holm



257
11
Skrivelser fra andelsslagteriet Hjøring som ugentlig
skal levere et vist parti svinefedt til Kommunen, som man
har anmodet slagteriet om at forædle efter et oess forhold til
de handlende, men efter det ringe kvæntum der bliver
fordeles således at hver forretning får fedtet tilsendt
for 1 uge ad gangen skiftevis
12
Cirkulære fra Hjøring amt af 12 dectr. med anmodning
i henhold til skrivelse fra indenrigsministeriet om at der
i Kommunerne sættes kommunale arbejder igang til
afhjælpning af arbejdsløsheden Der kun anvises nogle frek
arbejde ved skjærveslægning
13
Ligeledes meddelelse fra amtet om at der som bidrag
til amtsrepartitionsfonden for åns 1918/19 er pålignet
kommunen 377 Kr 75øre Til efterretning
14
Skrivelse fra Dansk Sundhedstidmar" om at abonnere
på bladet Henlagdes
15
Andragende fra anstalten "Fredehjem" om støtte
Henlagdes
15
Overslag over kommunens indtægter og udgifter i næste regn-
skabsår forelå til 2den behandling og vedtoges som ved
1ste behandling på grundlag af indeværende års ligning
Fc
17
Fortegnelsen over de kommunal vælgere affattedes og
fremlægges til eftersyn i lovbefalet tid
18
Ligeledes affattedes mandtalsliste over de skatteydere
der kan ansættes til statsskat ved den forestående ligning
19
Legatrenterne for året 1917 uddeltes til følgende
Ejler Ejlersen Holms legat 33 Kr 44 øre Jens Peter Nielsen
Måstrup 18 kr 44 øre Hermann Kristensen Måstrup 15 Kr
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 februar 1918

Fattigvæsen
1 Lendum sogneråd anmelder at have tilstådt Sigfred

Andersen 20 Kr understøttelse for decbr og Januar
Til efterretning

2 Fattigudvalget Hjøring anmelder at have tilstået
Morten A Nielsens kone 3 kr ekstra til Julin Til efterretning

3 Fattigudvalget Ålborg anmelder at have tilstået Adolf
Thomsens enke 16 Kr ugentlig fra den 11 Jan. og ekstrahjælp 13 kr

Til efterretning
4 Torslev Sogneråd anmelder at have tilstået Henrik

Pedersens enke 11 Kr 25 øre til brændsel til efterretning

5 Forespørgsel fra Ramsø Sun Herreder om Niels Peder
Steffensen født 13/5 1895 i Mosbjærg erkendes forsørgelsesberettiget til

Erkendes forsørgelsesberettiget her
6 Hatting Thorsted anmelder at den månedlige understøttelde

til Ane Kristine Fhågård er forhøjet fra 12 til 15 Kr
samt hjælp til beklædning Til efterretning

7 Børglums Herredskontor begærer udlagt underholds-
bidrag for den her forsørelsesberettigede Bødker Petersen
refunderet med 150 Kr Anvistes

Alderdomsunderstøttelse
8 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring

anmelder at have tilstået Christiane Christensen 200 kr
brænde, samt at der er tilstået alle alderdomsunder-

9 størtede enlige personer 6 Kr ekstra til jul Til efterretning

9 Sindal sogneråd meddeler at have tilstået Indsideres
Christian Thomsen en alderdomsunderstøttelse af 20 kr
mdlg. fra den 1/1 at regne og forespørger om han erkendes

forsørgelsesberettiget her Erkendes forsørgelsesberettiget her

10 Ane Pedersen Eskjær hede andrager om forhøjelse
af sin alderdomsunderstøttelse begrundet på sygdam

Berigenes 10 Kr mdlg. fra 1/2 at regne Maren Pedersen 5 Kr som
dyrtidstillæg fra 12 at regne Niels Larsen Jensen Alstedes 8 Kr mdlg

Fra 1/3 at regne Maren Mogensen forhøjedes til 15 kr fra ½ at regne
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253Skolevæsen
11 Andragende fra Paster Engberg på Skolekommissionens vegne

om at der af kommunens kutse ydes et honorar for under-
visning i håndgerning i kommunens skoler Bevilgedes 25 Kr
for vinterhalvåret i Mosbjærg Måstrup og Blæsbjærg skoler iaet 75 Kr

12 I henhold til anmonce om tilbud på brændsel i
kommunens skoler var der ialt indkommen 12 Tilbud
Til Måstrup skole antoges Otto Krisiensens tilbud til 8 Kr pr 1000 ialt 50000
Mosbjerg skole Anton Grårup 50000 a 10 Kr Blæsbjerg skale 50000 a 8 Kr Røttrup
Kristensen Vogn skole 50000 a 9 Kr. Karl Kristensen og Købend Jesen

25000 lederVejvæsen
13 Formanden aflagde beretning om et møde hvor

Alere af sognerådets medlemmer havde været tilstede
kan 7 ds. og hvor muligteden af en genoptagelse af
projektet om en forlængelse af mergelbanen fra Eskjær
til Tolne st. havde været drøftet, og udfaldet af en rejse
til Alborg for at forhandle med duftsbestyrer Rammiskov
om planen Det vedtoges i forening med Tolne sogneråd og

Eskjær Stynge mergelbane at indsende et andragende til trafikmini-
steriet om en genoptagelse af Jdanne

14 Skrivelse fra Jysk telefonselskab om at selskabet agter
at anbringe en ledning fra Isak Nørgård i Vogn til
Bollehede Til efterretning

15 Skrivelse fra Sindal sogneråd om at en nærmere
betagnet vej i Sindal agtes indlagt som offentlig
bivej ligeledes fra Tværsted Uggerby sogneråd

Herimod havde sognerådet intet at erindre

Forskjelligt
16 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i

oktober kvartal 1917 2 drengebørn må antages
at vores fødehjemstedsberettigede Henholdsvis i Bindslev
og Hørmested

17 Skrivelse fra Hjøring amt af 26/1 med anvisning
på 2 rate af statstilskud for indeværende finansår med
534 Kr 51 øre Til efterretning

18 Skrivelse fra amtet af 15 ds. om at der i henhold
til §13 i lov om ejendomsskyld påhviler herværende kom
mune at godtgøre statskassen 367 Kr 85 øre som udgifter

til vurdering til ejendomsskyld i afvigte Finansår
Til Efterretning
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19 Skrivelse fra arbejdsløshedsinspektoratet af 31 ds. angående.
indbetaling af tilskud til arbejdsløshedskasser Anvistes til
udbetaling

20 Foreningen til hjælp for ulykkeligt stillde modre
andrager om tilskuds Henlagdes

21 Skrivelse fra formænden for Jagtorttens afløsningi
i Hjøring amt om at foretage valg af 2 voldgiftsmand
for treåret 1/4 1918 til 31/3 1921 Gårdejerne N F
Thomsen Bouet og Jens Sørensen Parsen valgtes

22 De kommenale valglister forelå til berigtigelse efter at
have været fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid

23 Folketingsvalglisterne gældende for tiden fra den ny
grundlovs ikratttrædens til 31 marts 1919 udarbejdedes

24 Det vedtoges at åbne en kassekredit i Sindal Bank
fra 5000 Kr, da kassebeholdningen er for lille

25 En mængde cirkulærer forelå og toges til efterretning
Næste møde afholdes fredag den 22 ds. med

ligning til kommuskat

Mødet hævet

J K. KristensenDaniel Holm Kristens Jensen
Martin Thomsen.Peter Kristensen Marius Jensen

Jens korsholt

Fattiggårdsbestyrer Andreas Anderssen fæstedes
fra 1/4 1918 til 131/3 1919 for en løn af 600 kr

Jens korsholt Peter Kristensen
Andreas Andersen
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Ekstraordinært Sognerådsmøde

i fattiggården fredag den 22 februar 1918

1 Der foretoges ligning til Kommuneskat på grundlag
af ansættelsen til indkomst og formeeskat til staten

2 Andragende fra Hmd Aksel Kristensen Holmingen
om tilladelse til at have et plejebarn Tuberkuloseattet
forelå Tilladelsen meddeltes

3
Andragende fra Indsidder, Kristian Kristensen

af Eskjær hede om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 20 kr mdlg. deraf de 5 Kr mdlg som

dyrtidstillæg fra 1/2 9 dr at regne

4 Lægen angående betaling for et sygehusophold
fra Hjørring sygehus af Arbejdsmd Marius Kristensen
hustu af Tværsted forelå atter. Man vedtog at

overlade sagen til amtets afgørelse

5 Til medhjælp til formanden for indeværende
år bevilgedes ved 1ste behandling 500 Kr samt 25 Kr
som rejsegodtgørelse

Mødet hævet

J Kr Kristensen Kr. Jensen Martin Thomsen
Jens Korsholt Daniel Holm Peter Kristensen

Marius Jensen
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Ekstraordinært Sognerådsmøde
i fattiggården fredag den 22 februar 1918
1
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2
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Sognerådsmøde.

i fattiggården binsdag den 12 marts 1918.

Skrivelse fra Pars hvermed meddeles at den under jekt 4 s
Januar mødet beerhandlede understøttede er Emma Petersen

Til efterretning
2 Skrivelse fra Tårs 

Åelep Skjærum
Sogneråd med meddelelse at Tjæn

stekarl Peter Næsby erkendes forsørgelsesberettiget her i
kommunen Til efterretning

3 Skrivelse fra Hjøring amt af 4 ds. med meddelelse om
at lakhus for benyttelse af Kommunernes alderdomshjem

midlertidigt forhøjes fra 1/10 f år at regne med 25%
ligeledes ved beregning af refusion for ophold på Kommune
forsørgelsesanstalter ligeledes Skrivelse om at de kommu
nale mer udgifter til første halvår osv vil blive
refunderet kommunen med halvdelen af statskassen

Til efterretning
4 Ligeledes Skrivelse fra Amtet af 15/2 hvormed kom-

munernes opmærksomhed henledes på at aftage såvel
teglværksprodukter og lign ved planlagte byggearbejder så
snart som muligt, for at holde disse virksombeder igang
Henlagdes

5 Folketing valglisterne forelå til berigtigelse efter at være
fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid Der var ialt ind-
kommen 5 klager som alle toges tilfølge

6 Vederlag til medhjælp til formanden forelå til
I den behandling Bevilgedes 500 Kr som ved 1ste behandle
enstemmigt

7 Til Sognerådets formand og kasserer for næste
regnskabsår valgtes Jens Kr Kristensen Grårup og til
næstformand Jens Korsholt Måstrup

8 Til at revidere kommuneregnskabet for indeværende
regnskabsår valgtes Købmd Chr Jepsen og Maler
Jørgen Petersen Vogn

9a En mængde cirkulærer angående hodsmedd
fordelingen maksemalpriser m v  forelå og boges til
efterretning

9b Formanden meddelte i henhold til tidligere
forhandling at have indsendt andragende til amts-
rådet om tilskud fra amtet til Kommunens vejvæsen
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10 Skrivelse fra Tværsted Uggerby sogneråd af 10 ds. kommed
den alderdomsunderstøttede Thomas Nielsen erkendes forsørgelses-
berettiget der i kommunen. Ligeledes ekendes den alder-
domsunderstøttede Kr Kristensen Eskjær hede forsørgelses-
berettiget i Tværsted Uggerby kommune

11 Andragende fra Ane Marie Mikkelsen Eskjær hede
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse

Bevilgedes 15 Kr mdlg. fra 1/11 i år. at regne
Næste møde afholdes isaag den 9 apii. 9.år.

Mødet hævet

J Fr. Kustensen: Iens Korsholt Peter Kristensen J Fr. Kustensen: Iens Korsholt Peter Kristensen J Fr. Kustensen: Iens Korsholt Peter Kristensen
Martin Thomsen Marius Jensen Daniel Holm Martin Thomsen Marius Jensen Daniel Holm Martin Thomsen Marius Jensen Daniel Holm

Kristen Jensen

D ovennævnte møde vedtoges det ligeledes, at anskaffe
4

Homands skoleborde til Blæsbjerg skole, hvor der begorng-
det frå, at børnenes antal er stærkt stigende er for få borde

J Kr. Kristensen
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Sognerådsmøde

 i fattiggården Tirsdag den 9. april 1918

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Fattigudvalget Hjøring meddeler at have tilstået

Martin A Nielsens kone 50 kr til konfirmationshjælp
og 25 kr yderligere til beklædning Til efterretning

2 Det af ugifte Dagmar Jensin Jakobine den 28/8 i år
fødte drengebarn er ifølge skrivelse fra Astrup sogneråd
af 29/3 noteret som fødehjemstedsberettiget der Ligeledes
det af ugifte Augusta Vilhemmme Mikaellus den 15/7 i år

fødte drengebarn ifølge skrivelse fra Bjergby Mygdal sogneråd
af 22/3 noteret som fødehjemstedsberettiget i Mygdal

til efterretning
3 Tolne sogneråd meddeler i skrivend af 16 juni

at have forhøjet alderdomsunderstøttelsen til Mikke
Larsen fra 28 til 33 kr mdlg. fra 1/4 at regne Til

efterretning
4 Meddelelse fra Hjøring sygehus om at Hermann

Nilbuler Magdalene Anderssen og Carl Edmard
Kristensen alle af Pleth i Mosbjerg har været indlagt
til behandling for fnat afhøringer følger Herman
Niebekr antages forsørgelsesberettiget andetsteds og Magdalens
Andreasen antages forsørgelsesberettiget i Astrup

Vejvæsen

5 Formanden meddelte at der nu indtil 1 ds.
var modtaget ialt 26 1/6 Rbf skjærver fra Entreprenør
Karl Hejdemann Frederikshavn til et beløb af ialt
2293 Kr 33 øre på hamvogn i Frederikshavn

Forskjelligt
6 Amtsrådets tilladelse til at udrede de bevilgede

tilskud til sygeplejeforeningen sygekassen honorar
for undervisning i Landgærning samt dyrtidstillæg bi
lærern forelå 8 Til efterretning

7 ifølge cirkulære fra skattedepartementet af 11/3 i år
vil der være at foretage valg af vurderingsmænd samt
stedfortrædere for disse til vurdering til ejendomsskyld
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Valget gælder for 6 år fra den 1/7 i år at regne

Gårdejer A Jensen Våen og Partikulier N C Holm Vogn
genvalgtes Ligeledes genvalgtes Sognefoged P. Olsen Råbjerg
og Gårdejer Isak Nørgard Vogn til supleanter

8 Skrivelse fra Hjøring amt af 23/3 med anvisning på
et beløb af 3215 Kr til anvendelse til nedsættelse af prisen
på mælk i henhold til lov af 21/12 1917 Da anvendelsen
af det nævnte beløb nødvendigvis må ske ved et samarbejde
med mejerierne vedtoges det at sige et fællesmøde afholdt med
bestyrelserne for Mosbjerg og Vogn mejerier

9 Kgl åbent brev af 18/3 hvorefter der bliver at foretage
nyt almindeligt valg til folketinget mandag den 22 april
og valgmandsvalg til landstingsvalget Tirsdag den 30 ds
Samt cirkulære af 20/3 fra indenrigsministeriet angaende
valgens forkendelse og afholdelse. Til at tiltrædevalgbestyrelsen for herværende kommunes vedkommende
valgtes  Kr Kristensen Grårup og til Valgstyrere
J Kr Kristensen Jens Korsholt Daniel Holm
Martin Thomsen og Kristen Jensen

10 Skrivelse fra Amtet af 14/3 angående en henvendelse
fra malernes Fagforening til indenrigsministeriets arbejds-
udvalg af 1917 om at kommunerne lader udføre større
reparationsarbejder i år for at afhjælpe arbejdsløsheden
i faget Henlagdes

4 Fortegnelse over de valgte Voldgiftsmænd til
Jagtrettens afløsning i Hjøring amt forelå tilstillet
Til efterretning

12 En mængde cirkulærer fra indenrigsministeriet
angaende rationeringsbestemmelser maksimalpriser
m.v. forelå som Bøges til efterretning.

13 Til brandfoged i Mosbjerg sogns vestre brand-
fogedkreds istedetfor Gårdejer Niels Johst Boettet
der er bortflyttet vedtoges det at indstille Gårdejer
Kr Fågard Skræddergård og til vidner Gårdejer
Fir Chsin og Hmd Martin Jensen Mosbjerg hede

Næste møde afholdes Tirsdag den 14 maj 1918

J. Kr Kristensen Marius Jensen Daniel Holm
Martin Thomsen Kristen Jensen Peter Kristensen

Jens Korsholt
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Mosbjærg fredag den 19 april 1918

1 Foruden sognerådet var repræsentanter for

Mosbjærg og Vogn mejerier formænden for hjælpe=
kassen samt prisreguleringskommissionen tilstede
det under fikt 8 i forrige møde omhandlede
tilskud fra statskassen til nedsættelse af mælke
prisen

Forhandlinge
Det vedtoges at mejerierne forpligter sig

til at levere skummetmælk til ikke interessente
i det omhandlede tidsrum for 1½ øre pr l
dog kun mælk til husholdningsbrug, mod
at mejerierne får det fra staten tildelte beløb
udbetalt til fordeling blandt interessanter i
forhold til individeren i husstandene

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Jens korsholt Kristen Jensen
Peter Kristensen Martin Thomsen Daniel Holm

Marius Jensen

For Mosbjærg mejeri For Vogn mejeri
Adelhart PetersenA Holm.

Ekstraordinort sognerådsmøde
i Mosbjærg Torsdag den 25/4 1918

1 Listen over vælgere til valgmandsvalget den 30 dr
forelå til berigtigelse Der var fremkommen klage fra
6 vælgere der alle optoges på listen

Mødet hævet

J Kr Kristensen
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Fortegnelse
over regninger anviste til udbetaling ved mødet

den 11 maj 1918

Halbing Thorsted Ane Fågård F 91 Kr 57 Øre
Smidstrup Kristian Anderssen A 189 , 00 

Brønderslev Anton Anderasens hustru F 90 , 00 
Astrup Anna Gotfredsen F 79 , 42 
Lendum Edvalg Sigfred Andersen F 60 , 00 
Sindal Georgius Nielsen F 151 , 24

Kristine Nielsen F 45 , 00 
Chr Thomsen A 45 , 00 

Skagen Maren Kirstine SvensdatterA 258 , 00 
St. Hans St. Olaj Karl Jensens enke A 101 , 53 
Hjøring Christiane Christensen A 193 , 50 

Martin K Nielsens kone F 271 , 33 
Torslev Henrik Pedersens enke F 98 , 44

Marie Jakobsen F 87 , 00 
Ålborg Adolf Thomsens enke F 84 , 75
Bindslev Anders P Jensen A 233 , 67

Niels Kr. (Nielsen F 246 , 75
Tværsted Uggerby P. Chr Vorm A 100 , 50 

Jens P Olesen A 120 , 75
Hørmested Magdalene Larsen F 39 , 34 
Sindtsygehospitalet Viborg Jens P Larsen F 80 , 25 
Læge Bjerregard Fredrikshavn A 73 , 00 
Jørgen JepsenSindal 57 , 10
A Christiansen Hjøring 3 , 70
Marius Jensen 27 , 85 

Læge Edasen 23 , 50 
Sygehuset 36 , 00
Læge Mår Sindal A 36 , 00 
samme F 66 , 00 

Sindal apotek A 21 , 60 
Samme F 26 , 63 

Tårs Emma Petersen F 67 , 09 
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 14 maj 1918

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra Fattigudvalget i Alborg af 8/4 om at der er

tilstået Adolf Thomsens enke en ekstrahjælp af 7 kr Til
efterretning

2 Skrivelse fra Sindssygehospitalet i Viborg af 19/4 om
at den for herværende kommunes regning indlagte Batuenet
Jens Peter Larsen er afgået ved døden Til efterretning

3 Magistraten København begærer udlagt alimentations-
bidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr A Christensen
refunderet med 20 Kr 67 øre Anvistes

4 Skrivelse fra Køge købstad Vallø birk og Bjeverskov
herreders kontor med begæring om refusion af udlagt
alimentationsbidrag for Niels Peter Steffensen med
142 Kr. 30 øre Anvistes

5 Børglum Herredskontor begærer udlagt alimentations-
bidrag for Christian Petersen refunderet med 42 Kr

Anvistes
6 Samme ligeledes for Niels Kr Kristensen med 40 Kr

Anvistes
7 Samme for Bødker Martinus Pedersen med 120 Kr

Anvistes
Vejvæsen

8 Hjøring amt fremsender blanket til oversigt over
kommunens offentlige biveje og de arbejder som agtes
udførte i dette år Der agtes intet særligt arbejde udført
udover det sædvanlige vedligeholdelsesarbejde

9 Andragende fra 6 beboere i Mosbjærg om et årligt
Tilskud af 1 kommunens kasse til vidligeholdelse af broen
over åen ved Skerkelds Det vedtoges at yde et årligt
tilskud af 100 Kr i 10 år imod at der gives kommu-
nens beboere fri færdsel over broen i samme tidsrum

Skolevæsen
10 Andragende fra læreren om lønforhøjelse i anled-

ning af dyrtiden Bevilgedes 100 Kr halvårlig i indeværen
regnskabsår som dyrtidstillæg



268

Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 14 maj 1918
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Skrivelse fra Fattigudvalget i Alborg af 8/4 om at der er
tilstået Adolf Thomsens enke en ekstrahjælp af 7 kr Til
efterretning
2
Skrivelse fra Sindssygehospitalet i Viborg af 19/4 om
at den for herværende kommunes regning indlagte Batuenet
Jens Peter Larsen er afgået ved døden Til efterretning
3
Magistraten København begærer udlagt alimentations-
bidrag for den her forsørgelsesberettigede Chr A Christensen
refunderet med 20 Kr 67 øre Anvistes
4
Skrivelse fra Køge købstad Vallø birk og Bjeverskov
herreders kontor med begæring om refusion af udlagt
alimentationsbidrag for Niels Peter Steffensen med
142 Kr. 30 øre

Anvistes
5
Børglum Herredskontor begærer udlagt alimentations-
bidrag for Christian Petersen refunderet med 42 Kr
Anvistes
6
Samme ligeledes for Niels Kr Kristensen med 40 Kr
Anvistes
7
Samme for Bødker Martinus Pedersen med 120 Kr
Anvistes
Vejvæsen
8
Hjøring amt fremsender blanket til oversigt over
kommunens offentlige biveje og de arbejder som agtes
udførte i dette år Der agtes intet særligt arbejde udført
udover det sædvanlige vedligeholdelsesarbejde
9
Andragende fra 6 beboere i Mosbjærg om et årligt
Tilskud af 1 kommunens kasse til vidligeholdelse af broen
over åen ved Skerkelds Det vedtoges at yde et årligt
tilskud af 100 Kr i 10 år imod at der gives kommu-
nens beboere fri færdsel over broen i samme tidsrum
Skolevæsen
10
Andragende fra læreren om lønforhøjelse i anled-
ning af dyrtiden Bevilgedes 100 Kr halvårlig i indeværen
regnskabsår som dyrtidstillæg



269Forskjelligt
11 Skrivelse fra Sindal sogneråd af 8 ds med svar på Klage over

Sognerådets ansættelse af Gårdejer A Jensen Våens til Statsskat
af ejendom i Sindal Man indgør på at nedsætte formue-
ansættelsen fra 30,000 til 9000 Kr medens ansættelsen af
indkomsten 5000 Kr fastholdes Det vedtoges at klage
videre til Hjøring skatteråd

12 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 8/11 1 år med
aftryk af kornloven af 20 marts i år hvorefter der skal
Vælges 3 mand i kommunens til at forestå lovens
stedlige administration Følgende valgtes

Gårdejer Otto Kristensen Vogn
Julius Grårup Mosbjerg

Partikulier Julius Jepsen

13 En mængde cirkulærer angående en mængde forskjellige
forhold, forlå og toges til efterretning

14 Beretning og regnskab for Kreditforeningen af Kommuner
Danmark forlå og toges til efterretning

15 Angående det årlige reparationsarbejde ved skolerne
vedtoges det at det tilsynsførende medlem søger at
få det udført bedst muligt for hver enkelt Skoles
vedkommende ved privat akkord

15 En mængde regninger (halvårsregninger)
anvistes til udbetaling Fortegnelse findes anført
foran

Nætte møde afholdes Tinsdag den 11 Juni
Mødet hævet

J Kr. Kristensen Daniel Holm Kristen Jensen
Martin Thomsen Peter Kristensen Marius Jensen

Jens korsholt.
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 11 Juni 1918
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Andragende fra Arbejdsmd. Christian Christensen
Frederikshavn om eftergivelse af fattighjælp ydet i tids-
rummet fra 1901 til 1909 Sognerådet havde intet herimo

2 Brønderslev sogneråd meddeler at have forlænget
den fattigunderstøttede tilståede dyrtidstillæg indtil 31/3
1919 Til efterretning

3 Odense Herredskontor begærer forskudsvis udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Christen A
Christensen refunderet med 84 Kr Anvistes

4 Fra Alberg Stiftamt forela tilstillet en Paternitetssag-
med Forespørgsel, om forsørgelsespligten overfor Ungkarl Holger
Chr P Pedersen anerkendes Erkendes forsørgelsesberettiget
her

5 Tolne sogneråd forespørger om Enke Kristen Valther
der har sigt alderdomsunderstøttelse ekendes forsørgelses
berettiget her i kommunen Erkendes forsørgelsesber

liget her.
Forskjellig

6 Regning fra valgbestyrelsen for Hjøring amts 1ste
valgkreds ifølge hvilken udgifterne ved folketingsvalget og-
valgmandsvalget udgør 2039 Kr 87 øre af hvilket beløb det
tilfælder Mosbjerg kommune at udrede 85 Kr 72 øre

Anvistes til udbetaling
7 Skrivelse fra skatterådet af 29 maj med meddelelse om

at skatterådet har forhøjet ansættelsen for ialt 16 skatteyderes
vedkommende angående hvilken sognerådets erklæring udbede

Det vedtoges at udtale at man må anse sognerådet
ansættelse ved l nr. 7 Chr Christiansen for høj nok
og  l nr. 124 Niels Svendsen må absolut anses for
tilstrækkeligt højt ansat så man må protestere mod
Skatterådets forhøelse ligeledes anser man l nr 130

Otto Olsen for højt ansat af skatterådet
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8 Skrivelse fra Hjøring amts sognerådsforening om at

emner der ønskes behandlede til foreninges generalforsamling
må indsendes Henlagdes Til at overvære generalforsamlingen
valgtes Formanden og Daniel Holm

9 Bindslev sogneråd anmelder at have pålignet Niels
Vestergard Måstrup 4,50 øre og Niels P Sørensen Bjørnsbæk
4,50 ør i erhvervsskat til Bindslev for indeværende år
Sindal Sogneråd har pålignet A Jensen Våen 50 Kr i
erhvervsskat til Sindal over hvilken påligning der i
klaget

10 Der foretoges ligning af erhvervsskat her til kommunen
for året 1918/19

11 Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 1/9 om at der
den 12 ds. oil være at foretage Tælling af landets svinebestand

12 Cirkulære fra Hjøring amt fra Foranledning af inden-
rigsministeriets arbejdsudvalg med henstilling om at

kommunerne søger af udnytte ubenyttede arealer
såsom vejskranter jernbanekrånniger o sv Henlagdes

13 Skrivelse fra foreningen af praktirerende Jurister
i Hjøring amt med henstilling om at at vælge
et udvalg til at udstede attester i henhold tii lov
af 20 marts i år om gårdslagtning. Det vedtoges at
hvert enkelt Sognerådsmedlem i sit distrikt sammen
med formanden er bemyndigst til at udstede de
nævnte attester

14 Der bevilgedes følgende alderdomsunderstøttelse
følgende Beløb til Brændsel Katrine Pedersen 40 Kr
Ane Marie Larsen 50 Kr Maren Larsen Gaaen 40 Kr
Thomsine Poulsen 30 Kr Lise Kristensen 40 Kr Ane Pedersen
40 Kr Ane Kristensen 30 Kr Steen Andersen 30 Kr Maren
Mogensen 35 Kr Elen Marie Jensen 30 Kr.

Næste møde afholdes Tirsdag den 9 Juli

Mødet hævet
Kr Kristensen Peter Kristensen Martin Thomsen

Marius Jensen Kristen Jensen
Jens Korsholt Daniel Holm
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Gramp mandag den 24/6 1918

1 Den i kornloven af 20/3 1918 fastsatte levering af
korn til staten i høståret 1918 blev endelig fastsat på
grundlag af den fra vurderingsformanden modtagen ansatt
af den leveringspligtige jordværdi.

Ligningen fremlægges her eftersyn fra den 27 til 30 ds
begge dage medregnede på Mosbjærg mejeri

Mødet hævet

J Kr. Kristensen Marius Jensen
Martin Thomsen Jens Korshol
Kristen Jensen Daniel Holm

Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 Juli 1918

Fattigvæsen
1 Kongsø Herredskontor begærer udlagt alimentationsbirrag

for den her forsørgelsesberettigede Jens Chr Christensen
refunderet med 40 Kr anvises

2 Byfogedkontoret Køge ligeledes for Niels P Steffensen
med 54 Kr. Anvistes

Forskjelligt
3 skrivelse fra Hjøring amt af 15/6 med meddelelse

om at Amtsrådet har bevilget kommunen et ekstraordinær
Tilskud af amtsfonden på 400 Kr i regnskabsamt 1918/19
til Kommunens vejvæsen Til efterretning

4 Skrivelse fra Hjøring amt af 6 ds. angaende søgen om
refusion af en fattigunderstøttelse som Tværsted Uggerby sogneråd
har ydet Arbejdsmd Marius Kristensen Amtet resolverer
at herværende kommune skal yde den omhandlede refusion
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5 Alborg garnisons soldaterhjem anmode om tilskud

Henlagdes

6 Fra Amtet forelå tilstillet forskjellige fortolkninger af
kornloven med hensyn til leveringspligtens Toges til Efterretning

7 Foreningen til hjælp for ulykkeligt stillede mødre
Henlagdes

8 Ligeledes fra selskabet De hjemløses vinner" Henlagdes

9 Skrivelse fra Afl Tolne skov om at der atholdes
ekstraordinær generalforsamling den 15 ds. Pete Kristensen
valgtes til at deltage på Sognerådets vejne

10 Tolne sogneråd medder at have ansat Afholdsvært
Rasmus Hansen til Levervsskat af en indtægt af 3000 Kr

og Jens Madsen Måstrup af en indkomst pa 1500 Kr
Det vedtoges at klage over Rasmus Hansens ansættelse

11 Der forelå en mængde indenrigsministerieter
cirkulærer angaende maksimal priser på forskjellige
værer ansøgninger om oprettelse af husmandsbrug
rationeringsbestemmelser m v.

12 Følgende skatteydere ansættes i skat fra 1 Juli i år
at regne som følger
Gårdejer Kr Kil Butret Indkomst 1800 Kr Skat 4860

Hmd Anton Christensen Bølgebeds    500   13,50
Chr Vinersen Blæsbjærg" 600 , 16,20

Karl Johansen Eskjær hede " 400 , 10.80

Næste møde afholdes den 13 august

Mødet hævet

J Kr Kristensen Daniel Holm
Martin Thomsen Peter Kristensen

Kristen Jensen Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 13 august 1918
Fattigvæsen.

1 Skrivelse fra Sulsted Ajstrup Sogneråd om Rudolf
Thomsen der har været indlagt fra Ålborg Åmtssygehus

for fnat erkendes forsørgelsesberettiget her Erkender forsørge
sesberettiget her

2 Skrivelse fra Magistraten København om Arbejdsmds
Anders Valdemar Thomsen der har været indlagt på Blegdams-
hospitalet erkendes forsørgelsesberettiget her i Kommunen

3 Fattigudvalget Hjøring meddeler at der er tilstået den
her forsørgelsesberettigede Morten A Nielsens kone 3000 Tørv
Ligeledes fra Forslev Sogneråd som har tilstået Henrik Pedersens
enke og Marie Jakobsen 35 kr til brændsel hver. Til efterretning
Alderdomsunderstøttelse

4 Fra amtet forelå tilstillet en klage fra Husejer
Niels Chr Larsen Måstrup over ikke at være bevilget
alderdomsunderstøttelse Det vedtoges at meddele at
han ikke kan tilstår alderdomsunderstøttelse da han har mod
taget fattigunderstøttelse og konen har midler nok til fælles underhold

5 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
meddeler at have tilstået Markine Nielsdatte 1000 Tørv
Til efterretning

6 Udvalget for alderdomsenderstøttelse Hjøring meddel
at det bevilgede dyrtidstillæg pr 40% af grundbeløbet størrelse
er forlænget til 31/3 1919 samt at de for indeværende år
er bevilget alderdomsunderstøttede en brændselshjælp
af 7000 tørv for familier og 5000 tørv til enlige personer
Til efterretning

7a Sindal Sognerad meddeler at have tilstået den her
forsørgelsesberettigede Chr Thomsen 30 kr til brændsel
Til efterretning

Vejvæsen
7B Der vedtoges at avertere om tilbud på ca

30 Rbf skjærver at levere fra kommunens veje i
løbet af efteraret og vinteren Tilbudene må
indgives inden næste møde
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275Forskjellige
8 Fra amtsnævnet forelå tilstillet 2 klager over

afdrag i den leveringspligtige Jordværdi ved kornligninger
nemlig fra Hmd Niels Vestergård Måstrup og Hnd J Kr
Sørig Blæsbjærg der begge var tilsagte til møde

Det vedtoges at anbetaee at der tages hensyn til begge
klagerne som må anses for berettigede

9 Fra Gårdejer Chr Kit Brittet forelå en skatte-
klage over den ham pålignede formue og lejlighedsskat

Man kunne ikke nedsætte den pålighede indkomst
10 Fra skatterådet forelå tilstillet afskrift af landsove-

Skatterådets kenderse vedrørende den af Porpt. A Holm
Erkjær indsendte Klage Ved kendelsen er A Holms
skattepligtige formue nedsat fra 85000 til 80000 Kr

Til efterretning
11 Fra Sagfører H P Poulsen Frederikshavn forelå en

regning over juredisk assistance ved en vandsynssag
anlægt af vandsynsmændene imod Gårdejer Chr Andersen

Vogn Regningens følgdende er 17 Kr 70 øre Anvistes
12 Der forelå tilsendt årsberetning fra Danmarks afholdt-

forening og Finsens medicinske institut, samt årbog fra
ungdomsskoleforeningen

13 Der forlå en mængde cirkulærer om maksimal-
priser på forskjellige varer, levering af korn til Staten
Samt rationeringsbestemmelser kan tages til efterretning

14 Fra amtet forelå tilstået dyrtidslov af 13 Juli i år
tilligemed cirkulære af 6 ds. som toges til efter-
retning et møde sammen med bestyrelsen for
hjælpekassen vil siden blive nødvendigt

Nætte ordinære møde afholdes tirsdag den 10/9 i år

J Kr Kristensen Jens Korsholt Kristen Jensen
Daniel. Holm Martin Thomsen Peter Kristensen
Marius Jensen



275
Forskjellige
8
Fra amtsnævnet forelå tilstillet 2 klager over
afdrag i den leveringspligtige Jordværdi ved kornligninger
nemlig fra Hmd Niels Vestergård Måstrup og Hnd J Kr
Sørig Blæsbjærg der begge var tilsagte til møde
Det vedtoges at anbetaee at der tages hensyn til begge
klagerne som må anses for berettigede
9
Fra Gårdejer Chr Kit Brittet forelå en skatte-
klage over den ham pålignede formue og lejlighedsskat
Man kunne ikke nedsætte den pålighede indkomst
10
Fra skatterådet forelå tilstillet afskrift af landsove-
Skatterådets kenderse vedrørende den af Porpt. A Holm
Erkjær indsendte Klage Ved kendelsen er A Holms
skattepligtige formue nedsat fra 85000 til 80000 Kr
Til efterretning
11
Fra Sagfører H P Poulsen Frederikshavn forelå en
regning over juredisk assistance ved en vandsynssag
anlægt af vandsynsmændene imod Gårdejer Chr Andersen
Vogn Regningens følgdende er 17 Kr 70 øre Anvistes
12
Der forelå tilsendt årsberetning fra Danmarks afholdt-
forening og Finsens medicinske institut, samt årbog fra
ungdomsskoleforeningen
13
Der forlå en mængde cirkulærer om maksimal-
priser på forskjellige varer, levering af korn til Staten
Samt rationeringsbestemmelser kan tages til efterretning
14
Fra amtet forelå tilstået dyrtidslov af 13 Juli i år
tilligemed cirkulære af 6 ds. som toges til efter-
retning et møde sammen med bestyrelsen for
hjælpekassen vil siden blive nødvendigt
Nætte ordinære møde afholdes tirsdag den 10/9 i år
J Kr Kristensen Jens Korsholt Kristen Jensen
Daniel. Holm Martin Thomsen Peter Kristensen
Marius Jensen



276

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 septb 1918
Fattigvæsen

1 Skrivelse fra Hatting Thorsted sogneråd med
anmeldelse om at der er tilstået Ane Thågård en
ekstrahjælp på 25 kr til beklædning Til efterretning

2 Brøglum herredskontor begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Niels
Kr Kristensen refunderet med 42 Kr og ligeledes for
Christian Petersen meed 47 kr Anvistes

3
Århus Politikammer begærer ligeledes udlagt alimen-

tationsbidrag for Bødker Peter Martinus Pedersen refun
deret med 150 Kr Anvistes

4 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i første
halvår 1918 som blev gennemgået Et af ugifte
Matilde Amalie Jensen født pigebarn antages at
skulle noteres i Lindal

Vejvæsen
5 Ved den i henhold til pekt 7b i forring møde

foretagne avitering i bladene om tilbud fra skjærver
var de kun indkommen tilbud fra Entreprenør Carl
Hejdemann Frederikshave som tilbyder at levere de
ønskede skjærves til en pris af 115 kr pr Rf. på

Tolne st.Tilbudet antoges

6 Da funktionstiden for de nuværende snefogder er
udløben til 1/12 i år valgtes følgende til Snefogder
i de forskjellige distrikter fra 1/12 i år til 30/11 1921
1ste distrikt Gårdejer Kristian Thomsen Nørgard Mosbjerg
2den Henning Kristensen Vestergård Måstrup

3de Alfred Pedersen 

4de
forpagter Herluf Larsen Nørgård

5te Hmd Johannes Andersen Bollehede mark

6te Jens Kr Løvig Blæsbjærg
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277Forskjelligt.
7 Hjøring amts jordemoderforening andrager om begrn

det på dyrtiden at få taksten for de kommente forretninger
forhøjet til 15 kr Henlagdes

8 Skrivelse fra skatterådet af 22 aug. med meddelels
om at skatterådet har forhøjet skatteansættelsen for
13 skatteyderes vedkommende Til efterretning

9 Skrivelse fra Tolne sogneråd af 17 aug. med meddel-
else om at man i anledning af herværende sogneråds
Klage har nedsæt over ansættelsen af Hnd og Afholdsvært
Rasmus Hansen Vogn skov til erhvervsskat til Tolne
kommune har nedsat indkomsten til 1500 Kr

Det vedtoges at klage videre til amtsrådet

10 Fra. valgbestyrelsen for landstingsvalget i Ålborg den
22 april 11 maj i år forelå tilstillet regnskab over om-
kostningerne ved valget Herværende kommunes andet i
sammen bliver efter fordelingen 49 kr 01 øre Anvistes

11 Skrivelse fra Hjøring amt af 29 ang med anvisning
af tilskud restbeløb af statens tilskud til udgifter til
hjælpekassen i året 1917/18 med 47 kr. 26 øre
Til efterretning

12 Direktionen for den alm. brandforsikring for
landbygninger fremsender beretning for året 1917/18

13 Beretning fra Nationalforeningen til tuberkulosens
bekæmpelse forelå med anmodning om bidrag

Bevilgedes 10 Kr
14 Ligeledes fra Samfundet og Hjemmet for Vanføre"

Henlagdes
15 Fra firmaet Brødrens Jansen København var der

efter bestilling gennem brændsekoleenævnet modtaget
443 kg petrolium til tærskningsbrug til en pris af
2 Kr 12 øre pr kg. ialt 939 Kr 16 øre som kommunen

må udrede forskudsvis

16 Der forelå som sædvanligt en mængde cirkulærer
angånde rationeringsbestemmelse maksimalpriser
optælling af svinebestanden og hvidkålsarealer samt
mandtal i anledning af ernstigskortfordelingen o s v
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443 kg petrolium til tærskningsbrug til en pris af
2 Kr 12 øre pr kg. ialt 939 Kr 16 øre som kommunen
må udrede forskudsvis
16
Der forelå som sædvanligt en mængde cirkulærer
angånde rationeringsbestemmelse maksimalpriser
optælling af svinebestanden og hvidkålsarealer samt
mandtal i anledning af ernstigskortfordelingen o s v
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17 Hmd Jens Kr Lørig Eskjær hede begærer sig fritaget-
som brandfogde efter endt funktionstid Det vedtoges at

indstille Hmd Theodor Thomsen St Nordkop til brandfoge
Til videne valgtes Hmd Ole Olsen Eskjær hede og
Hmd Karl Johansen Eskjær bede

18 Skrivelse fra Gårdejer Kristian Andersen Søndergård
Vogn hvormed han begærer sognerådets undersøgelse
af en vandsynsforretning i det han formene at han
ulovligt er afkrævet bidrag til oprensning af et vandløb
Det vedtoges at svare at sagen formentlig ikke vedrører
Sognerådet og at man må henvise ham til retten

19 Andragende fra Martin Nielsen Moseård
om hans svigermoders alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 20 Kr mdlg. fra 1/10 at rigne

20 Andragende fra Lærer Knudsen Måstrup skole
om at få gangen til skolen udvidet. Det overdroges
til Jens Korsholt at søge arbejdet udført bedst muligt

21 Der forhandledes sammen med bestyrelsen
for hjælpekassen om administrationen af dyrtids-
loven af 13 Juli i år. Det vedtoges at vedblive at
udbetale den almindelige dyrtidshjælp som tidliger
som kvartal hjælp efter hjælpekassebestyrelsens skøn

Den hjælp til brændsel og belysning som statenstilles
til rådighed efter §2

vedtog man at udbetale efter en skala
som bliver nærmere at fastsætte på grundlag af den
mandtalstælling, som foretages dags dato

Mødet hævet

Næste møde afholdes tirsdag den 8' oktober

J Kr. Kristensen Kristen Jensen
Peter KristensenMartin Thomsen

Marius Jensen Daniel Holm
Jens korsholt
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17
Hmd Jens Kr Lørig Eskjær hede begærer sig fritaget-
som brandfogde efter endt funktionstid Det vedtoges at
indstille Hmd Theodor Thomsen St Nordkop til brandfoge
Til videne valgtes Hmd Ole Olsen Eskjær hede og
Hmd Karl Johansen Eskjær bede
18
Skrivelse fra Gårdejer Kristian Andersen Søndergård
Vogn hvormed han begærer sognerådets undersøgelse
af en vandsynsforretning i det han formene at han
ulovligt er afkrævet bidrag til oprensning af et vandløb
Det vedtoges at svare at sagen formentlig ikke vedrører
Sognerådet og at man må henvise ham til retten
19
Andragende fra Martin Nielsen Moseård
om hans svigermoders alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 20 Kr mdlg. fra 1/10 at rigne
20
Andragende fra Lærer Knudsen Måstrup skole
om at få gangen til skolen udvidet. Det overdroges
til Jens Korsholt at søge arbejdet udført bedst muligt
21

Der forhandledes sammen med bestyrelsen
for hjælpekassen om administrationen af dyrtids-
loven af 13 Juli i år. Det vedtoges at vedblive at
udbetale den almindelige dyrtidshjælp som tidliger
som kvartal hjælp efter hjælpekassebestyrelsens skøn
Den hjælp til brændsel og belysning som statenstilles
til rådighed

efter §2
vedtog man at udbetale efter en skala

som bliver nærmere at fastsætte på grundlag af den
mandtalstælling, som foretages dags dato

Mødet hævet
Næste møde afholdes tirsdag den 8' oktober
J Kr. Kristensen

Kristen Jensen
Peter Kristensen

Martin Thomsen
Marius Jensen

Daniel Holm
Jens korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården birsdag den 8 oktober 1918

Fattigvæsen
1 Skrivelse fra Hads Herreds-kontor af 24/9 og skrivelse

fra Odder sogneråds fattigudvalg af 4 ds. angaende en
Axel Chr Anderssen der afsoner en straf for betleri
det angives at han er født i Mosbjærg den 30/4 98
hvorfor han antages forsørgelsesberettiget her, og
begæres hjemsends Kan ikke erkendes forsørgelsesberetiget
her da han er sognerådet ubekendt og han ikke synes at
være født her

2 Herredikontoret Frererikshavn begærer udlagt alien-
lationsbidrag for Aksel Edvard Ottensens Andersen refun
deret med 42 Kr Anvistes Afsoning begæres

3 Skrivelse fra Brøndeslev sogneråd af 21/9 med med
delsese at der er tilstået Anton Andersens forladte hustru
5. Kr mdlg. som tillæg fra 1 oktober til 31 marts 1919
Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse
24 Skrivelse fra Hjøring amt af 17/9 angående klage

fra Niels Chr Larsen af Måstrup over at der ikke er
tilstået ham alderdomsunderstøttelse. Amtet resoldere
at der ikke kan bevilges ham alderdomsunderstøttelse
da han for ca 1½ år siden har modtages fattigunder-
støttelse i Tolne Til efterretning

Forskjelligt
5 Skrivelse fra Hjøring amt af 21/9 angående

forslag fra sognerådet i henhold til landkommunal-
lovens § 18 om i hvilket forhold de kommenale byrder
skulle lignes dels på faste ejendomme der fra formue
og lejlighed i treåret fra 1 april 1918 til 31 marts 1921

Det vedtoges at bibeholde den nuværende ligning småde
med 2/3 på fast ejendom og 1/3 på formue og lejlighed

6 Ligeledes skrivelse af 12/9 med meddelelse om
at Amtsrådet i mødet den 7/9 vedtog at fastsætte den
betaling der i treåret 1/12 1918 til 30/11 1921 skal ydes for
snekastning i de i lov af 22/4 1904 § 7 10  og 11 amvendte
tilfælde til 4 Kr for en til dag og 2 Kr. for en halv dag
Til efterretning
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Sognerådsmøde
i fattiggården birsdag den 8 oktober 1918
Fattigvæsen
1
Skrivelse fra Hads Herreds-kontor af 24/9 og skrivelse
fra Odder sogneråds fattigudvalg af 4 ds. angaende en
Axel Chr Anderssen der afsoner en straf for betleri
det angives at han er født i Mosbjærg den 30/4 98
hvorfor han antages forsørgelsesberettiget her, og
begæres hjemsends Kan ikke erkendes forsørgelsesberetiget
her da han er sognerådet ubekendt og han ikke synes at
være født her
2
Herredikontoret Frererikshavn begærer udlagt alien-
lationsbidrag for Aksel Edvard Ottensens Andersen refun
deret med 42 Kr Anvistes Afsoning begæres
3
Skrivelse fra Brøndeslev sogneråd af 21/9 med med
delsese at der er tilstået Anton Andersens forladte hustru
5. Kr mdlg. som tillæg fra 1 oktober til 31 marts 1919
Til efterretning
Alderdomsunderstøttelse
24
Skrivelse fra Hjøring amt af 17/9 angående klage
fra Niels Chr Larsen af Måstrup over at der ikke er
tilstået ham alderdomsunderstøttelse. Amtet resoldere
at der ikke kan bevilges ham alderdomsunderstøttelse
da han for ca 1½ år siden har modtages fattigunder-
støttelse i Tolne Til efterretning
Forskjelligt
5
Skrivelse fra Hjøring amt af 21/9 angående
forslag fra sognerådet i henhold til landkommunal-
lovens § 18 om i hvilket forhold de kommenale byrder
skulle lignes dels på faste ejendomme der fra formue
og lejlighed i treåret fra 1 april 1918 til 31 marts 1921
Det vedtoges at bibeholde den nuværende ligning småde
med 2/3 på fast ejendom og 1/3 på formue og lejlighed
6
Ligeledes skrivelse af 12/9 med meddelelse om
at Amtsrådet i mødet den 7/9 vedtog at fastsætte den
betaling der i treåret 1/12 1918 til 30/11 1921 skal ydes for
snekastning i de i lov af 22/4 1904 § 7 10  og 11 amvendte
tilfælde til 4 Kr for en til dag og 2 Kr. for en halv dag
Til efterretning
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7 Skrivelse fra amtet af 12/9 angående indsmanse af

regninger over dagpenge og ændre udgifter fra de Komme
nale nævn i henhold til cirkulære af 5/9 Til efter-
retning

8 Andragender fra Arbejdsmandenes Sunderbejderne
og malersvendenes og murernes arbejdsløshedskasser mm
Tilskud af kommunens kasse i henhold til lov om
arbejdsløshedskasser Anvistes til udbetaling

9 Skrivelse fra amtet af 2 ds. med anvisning på
statstilskud til den kom. hjælpekasse for ant 1917/18 i
henhvra til lov af 7 ang 1914 jof lov af 5 febr. 1918 med
78 kr. 67 øre Til efterretning

10 Cirkulære fra Foreningen til Fremmidslemninern
begrænsninge om indsamling af underskrifter på en
adresse om en Fremmend til Sognerådsmedlem-
meren siger hver i sit distrikt at samme under-
skrifter

11 Der forelå en mængde cirkulærer om ernærie
ordningen maksimalprinser ev. som toges til
efterretning

12 Det vedtoges at udbetale den af staten
ydede brændeshjælp efter følgende skale
Enkelte personer med fast bopde 25 Kr
Henstande med 2 persomer 15 Kr. 30 kr

3 12 , 36
11 1114

115 55 "
106 60

97 63
8 8 64 "
9 8 72

fremdeles 8 Kr pr indevid og udbetale
beløbene omkring midten af november mand

12 Det vedtoges begrundet på de støre
forskud som kommunen vil komme til
at udrede at forhøje den i Sindal Bank
åbnde kassekredit at forhije denne til 15000 Kr

og en byggekredit kontrakt med banken under
Skriver i den anledning
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7
Skrivelse fra amtet af 12/9 angående indsmanse af
regninger over dagpenge og ændre udgifter fra de Komme
nale nævn i henhold til cirkulære af 5/9 Til efter-
retning
8
Andragender fra Arbejdsmandenes Sunderbejderne
og malersvendenes og murernes arbejdsløshedskasser mm
Tilskud af kommunens kasse i henhold til lov om
arbejdsløshedskasser Anvistes til udbetaling
9
Skrivelse fra amtet af 2 ds. med anvisning på
statstilskud til den kom. hjælpekasse for ant 1917/18 i
henhvra til lov af 7 ang 1914 jof lov af 5 febr. 1918 med
78 kr. 67 øre Til efterretning
10
Cirkulære fra Foreningen til Fremmidslemninern
begrænsninge om indsamling af underskrifter på en
adresse om en Fremmend til Sognerådsmedlem-
meren siger hver i sit distrikt at samme under-
skrifter
11
Der forelå en mængde cirkulærer om ernærie
ordningen maksimalprinser ev. som toges til
efterretning
12
Det vedtoges at udbetale den af staten
ydede brændeshjælp efter følgende skale
Enkelte personer med fast bopde 25 Kr
Henstande med 2 persomer 15 Kr. 30 kr

3
12 , 36
11

111
4

11
5

55 "
10

6
60

9
7

63
8

8
64 "

9
8

72
fremdeles

8 Kr pr indevid og udbetale
beløbene omkring midten af november mand
12
Det vedtoges begrundet på de støre
forskud som kommunen vil komme til
at udrede at forhøje den i Sindal Bank
åbnde kassekredit at forhije denne til 15000 Kr
og en byggekredit kontrakt med banken under
Skriver i den anledning
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13 Det vedtoges at forsøge på at fremskaffe kar-
tofler til maksimalpris i henhold til cirkulære fra
erudringsrådet til mindre bemidlede beboere

14 Begrundet på de stadig stigende priser vedtoges
det at få samtlige skoler omtakserede til brænde
forsikring samt fattiggårdens losine

15 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge mår Sindal Fattigvæsenet 21 kr

Alderdomsunderst 61
Sindal Apotek Fattigvæsenet 15 , 30 

Alderdomsunderst 71 , 63
Svane Apoteket Hjøring 52,95"
Løve 7.95.
Læge Storegård " 6
Boghal låge 12.25

Næste ordinæs møde afholdes Tirsdag den 12 novbr
Mødet hævet

J Kr KristensenDaniel Holm Marius Jensen
Martin Thomsen Jens Korsholt Peter Kristensen

Kristen Jensen
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13
Det vedtoges at forsøge på at fremskaffe kar-
tofler til maksimalpris i henhold til cirkulære fra
erudringsrådet til mindre bemidlede beboere
14
Begrundet på de stadig stigende priser vedtoges
det at få samtlige skoler omtakserede til brænde
forsikring samt fattiggårdens losine
15
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge mår Sindal

Fattigvæsenet
21 kr

Alderdomsunderst
61

Sindal Apotek
Fattigvæsenet

15 , 30
Alderdomsunderst

71 , 63
Svane Apoteket Hjøring

52,95"
Løve

7.95.
Læge Storegård "

6
Boghal låge

12.25
Næste ordinæs møde afholdes Tirsdag den 12 novbr

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Daniel Holm Marius Jensen
Martin Thomsen

Jens Korsholt
Peter Kristensen

Kristen Jensen
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Sognerådsmøde

i Vogn tirsdag den 12 novbr 1918

1 Fattigvæsen

Odense Herredskonter begær udlagt alimentations

bidrag for Chr Anton Christensen refundeet med 84 K

Anvistes

2 Formanden meddelte at den i forrige møde pkt 1

omhandlede Aksel Hr. Anderssen må anerkendes for-

sørgelsesberettiget her da han ifølge dåbsattest er født

her 30/4 1899 og vil blive hjemsendt til forsørgelse her

Alderdomsunderstøttelse

3 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn

meddeler at have tilstået samtlige alderdomsunder-

støttede et dyrtidstillæg af 50% indtil videre

Til efterretning

4 Andragende fra Ugift Dorthea Christiansen

Mosbjærg hede om alderdomsunderstøttelse

Bevilgedes 15 Kr mdlg. fra 1 ds. at regne, samt

20 kr til brændsel

Vejvæsen

5 Oversigten over Kommunens offentlige biveje

forelå tilbagesendt fra amtet med vejkommittens

bemærkninger som buges til efterretning

Forskjelligt

6 Skivelse fra Ministeriet for offentlige arbejder

angående det under 12 febr 1 år fra sognerådet

i forbindelse med Tolne sogneråd og bestyrelser

for Eskjær Slynge Mergelbanes forlændelse til Tolne

indsendte andragelde om mergelbanens forlæn-

gelse til Tolme st. Andragendet har ikke kunnet

bevilges og som grunde dertil anføres at forhold

dem her på egnen ikke er af en sådan natur at

de kan falde ind under lov om mergelbaner

af 20 marts i år og at terrænet hvorigennem banen

skulde føres er af stærk kuperet beskaffenhed, der vil

forårsage et betydeligt jordarbejde samt at forhol-

dene ved Tolne st. vil vanskeliggøre anlæget bety

deligt Tages til efterretning
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Sognerådsmøde

i Vogn tirsdag den 12 novbr 1918
1
Fattigvæsen
Odense Herredskonter begær udlagt alimentations
bidrag for Chr Anton Christensen refundeet med 84 K
Anvistes
2
Formanden meddelte at den i forrige møde pkt 1
omhandlede Aksel Hr. Anderssen må anerkendes for-
sørgelsesberettiget her da han ifølge dåbsattest er født
her 30/4 1899 og vil blive hjemsendt til forsørgelse her
Alderdomsunderstøttelse
3
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Frederikshavn
meddeler at have tilstået samtlige alderdomsunder-
støttede et dyrtidstillæg af 50% indtil videre
Til efterretning
4
Andragende fra Ugift Dorthea Christiansen
Mosbjærg hede om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 15 Kr mdlg. fra 1 ds. at regne, samt
20 kr til brændsel
Vejvæsen
5

Oversigten over Kommunens offentlige biveje
forelå tilbagesendt fra amtet med vejkommittens
bemærkninger som buges til efterretning
Forskjelligt
6
Skivelse fra Ministeriet for offentlige arbejder
angående det under 12 febr 1 år fra sognerådet
i forbindelse med Tolne sogneråd og bestyrelser
for Eskjær Slynge Mergelbanes forlændelse til Tolne
indsendte andragelde om mergelbanens forlæn-
gelse til Tolme st. Andragendet har ikke kunnet
bevilges og som grunde dertil anføres at forhold
dem her på egnen ikke er af en sådan natur at
de kan falde ind under lov om mergelbaner
af 20 marts i år og at terrænet hvorigennem banen
skulde føres er af stærk kuperet beskaffenhed, der vil
forårsage et betydeligt jordarbejde samt at forhol-
dene ved Tolne st. vil vanskeliggøre anlæget bety
deligt Tages til efterretning
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7 Fra de danske mejeriforeningers fællesorganisatien

forelå tilstillet lov af 1 novbr. i år om befolkningens
forsyning med smør mælk ost og flæsk samt bekendt-
gørelse fra indenrigsministeriet af samme dato
hvoraf fremgår at kommunalbestyrelsen skal
nedsætte et mælkeudvalg til at forestå lovens
gennemførelse i kommunen Til nævnte udvalg
valgtes Peter Kristensen Bjørnager Martin Thomsen
Eskjær hede og J. Kr Kristensen

8 Skrivelse fra Hjøring amt af 23 f.m. angående
iværksættelse af kommunale arbejder i henhold til
cirkulære fra indenrigsministeriet for at afhjælpe
arbejdsløsheden Kommunen kan anvise arbejde
ved Skjærveslåning, men iøvrigt er der ingen udsigt
til arbejdsløshed

9 Skatteklage til landsoverskatterådet fra Forvalter
Otto Olesen Eskjær forelå tilstillet sognerådet til
erklæring Det vedtoges at besvare forespørgslee
derhen at man anser skatterådets ansættelse for
at være for høj

10 Ligeledes Cirkulære fra indenrigsministeriets
arbejdsudvalg af 1917 om iværksættelse af særlig
jordarbejde for at afhjælpe arbejdsløshed Besvares
ligesom fikt 8

11 En mængde cirkulærer forelå som sædvanligt
deriblandt om befolkningens forsyning med kartofler
handel med frø, Skvvlingst, Telrysendes ernæringskort
Befolkningens forsyning med kød o v som tages til

efterretning

12 Cirkulære fra undervisningsministeriet angående
undervisning i svømning i skolerne Toges til
efterretning

13 Formanden meddelte at ved kontrakter i henhold
til kornloven var indkøbt og fordelt ca 130 td kar-
tofter til de beboere der ikke selv havde avlet tilstrække-
ligt kartofler

14 Skrivelse fra en A Faarborg Århus der til-
byder for 25 Kr. af meddele Sognerådet en ufejlbarlig
metode til udryddelse af rotter. Der findes såvidt
vides ingen rotter her i kommunen,

15 Til begravelsesudgifter ved den alderdomsunder-
støttede Ane Marie Larsens begravelse bevilgedes 50 Kr
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7
Fra de danske mejeriforeningers fællesorganisatien
forelå tilstillet lov af 1 novbr. i år om befolkningens
forsyning med smør mælk ost og flæsk samt bekendt-
gørelse fra indenrigsministeriet af samme dato
hvoraf fremgår at kommunalbestyrelsen skal
nedsætte et mælkeudvalg til at forestå lovens
gennemførelse i kommunen Til nævnte udvalg
valgtes Peter Kristensen Bjørnager Martin Thomsen
Eskjær hede og J. Kr Kristensen
8
Skrivelse fra Hjøring amt af 23 f.m. angående
iværksættelse af kommunale arbejder i henhold til
cirkulære fra indenrigsministeriet for at afhjælpe
arbejdsløsheden Kommunen kan anvise arbejde
ved Skjærveslåning, men iøvrigt er der ingen udsigt
til arbejdsløshed
9
Skatteklage til landsoverskatterådet fra Forvalter
Otto Olesen Eskjær forelå tilstillet sognerådet til
erklæring Det vedtoges at besvare forespørgslee
derhen at man anser skatterådets ansættelse for
at være for høj
10
Ligeledes Cirkulære fra indenrigsministeriets
arbejdsudvalg af 1917 om iværksættelse af særlig
jordarbejde for at afhjælpe arbejdsløshed Besvares
ligesom fikt 8
11
En mængde cirkulærer forelå som sædvanligt
deriblandt om befolkningens forsyning med kartofler
handel med frø, Skvvlingst, Telrysendes ernæringskort
Befolkningens forsyning med kød o v som tages til
efterretning
12
Cirkulære fra undervisningsministeriet angående
undervisning i svømning i skolerne Toges til
efterretning
13
Formanden meddelte at ved kontrakter i henhold
til kornloven var indkøbt og fordelt ca 130 td kar-
tofter til de beboere der ikke selv havde avlet tilstrække-
ligt kartofler
14
Skrivelse fra en A Faarborg Århus der til-
byder for 25 Kr. af meddele Sognerådet en ufejlbarlig
metode til udryddelse af rotter. Der findes såvidt
vides ingen rotter her i kommunen,
15
Til begravelsesudgifter ved den alderdomsunder-
støttede Ane Marie Larsens begravelse bevilgedes 50 Kr
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16 I henhold til cirkulære fra indenrigsministe

af 31/10 vedtoges det atter at avertere den nogle

af beboerne mangler tilstrækkeligt kastofter. Der

kun højet bestilles 1,5 Mkg. fr indeved, som kan

erhverves gennem ernæringsrådet såfremt de ikke

kan skaffes her i Kommunen

11 Der har ialt været en udgift af 25 Kr i

anledning af sagen angående Eskjær Stynge Mer-

gelbanes forlængelse til Tolne. Det vedtoges at yde

15 r af Kommunens kasse til dækning af disse

under forudsætning af at Tolne sogneråd yde rester

12 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Tværsted UggerbyJens Peter Olsen 176 Kr 25 Ø

P Chr Vogn 105 , 00
Frederikshavn Ellen M Andersen 70 , 20 

Martine M Nielsdatter 128 , 70
St Hans S Olaj Karl. Jensens enke 127 , 50
Torslev Henrik Pedersens enke 116 , 25"

Marie Jakobsen 116 , 25"
Astrup Anna Gotfredsen 84 , 00
Hatting Thersted Anng Thågård 97 , 50 
Hjøring Christians Christensen 157 , 50

Martin A Nielsens Kone 176 , 06
København Anders Valdemar Thomsen 13 , 50 "
Brønderslev A Andersens hustru 90 , 00
Sindal Kr Thomsen 112 , 50

Georius Nielsen 202 , 46
Nielsine Kristine Nielsen 45 , 00

Sundstrup Kristian Andreasen 163 , 50 
Læge Eliasen Hjøring 22 , 03
Boghede, Jørg Jepsen Sindal 50 , 04
FrederikshavnApotek 109 , 30 
Læger Bang Bjerregård Frederikshaver

Næste møde afholdes tirsdag den 10/12 1918
J Kr Kristensen Kr. Jensen Marius Jensen

Martin Thomsen Peter Kristensen Jens Korsholt

Daniel Holm
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I henhold til cirkulære fra indenrigsministe
af 31/10 vedtoges det atter at avertere den nogle
af beboerne mangler tilstrækkeligt kastofter. Der
kun højet bestilles 1,5 Mkg. fr indeved, som kan
erhverves gennem ernæringsrådet såfremt de ikke
kan skaffes her i Kommunen
11

Der har ialt været en udgift af 25 Kr i
anledning af sagen angående Eskjær Stynge Mer-
gelbanes forlængelse til Tolne. Det vedtoges at yde
15 r af Kommunens kasse til dækning af disse
under forudsætning af at Tolne sogneråd yde rester
12
Følgende regninger anvistes til udbetaling

Tværsted Uggerby Jens Peter Olsen 176 Kr 25 Ø
P Chr Vogn 105 , 00

Frederikshavn Ellen M Andersen 70 , 20
Martine M Nielsdatter 128 , 70

St Hans S Olaj Karl. Jensens enke 127 , 50
Torslev Henrik Pedersens enke 116 , 25"

Marie Jakobsen 116 , 25"
Astrup Anna Gotfredsen 84 , 00

Hatting Thersted
Anng Thågård

97 , 50
Hjøring

Christians Christensen 157 , 50

Martin A Nielsens Kone 176 , 06

København Anders Valdemar Thomsen 13 , 50 "

Brønderslev A Andersens hustru 90 , 00

Sindal Kr Thomsen 112 , 50

Georius Nielsen 202 , 46

Nielsine Kristine Nielsen 45 , 00

Sundstrup Kristian Andreasen 163 , 50

Læge Eliasen
Hjøring

22 , 03

Boghede, Jørg Jepsen

Sindal
50 , 04

Frederikshavn Apotek 109 , 30

Læger Bang Bjerregård
Frederikshaver

Næste møde afholdes tirsdag den 10/12 1918
J Kr Kristensen Kr. Jensen Marius Jensen
Martin Thomsen Peter Kristensen Jens Korsholt

Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 10 decbr 1918

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Husejer Jens Kr Nielsen af Brohuset har henvendt

sig til sognerådet i anledning af et plejebarn han
har modtaget i pleje den 17 maj i år for en betaling
af 15 Kr mdlg. Barnmoderen havde da plads i
Bindslev men bortvejste den 1ste novber i år uden at
betale resterende plejeløn. Efter at have fået oplyst
at barnemoderen er forsørgelsesberettiget i Serup Semming
kommune ved Silkeborg har man forespurgt om
forsørgelseskommunen vilde yde refusion af udlæg
af plejeløn hvortil kommunen har erklæret sig villig
Toges til efterretning

2 Begæring fra alderdomsunderstøttet Thomas
Nielsen om forhøjelse af sin understøttelse
Bevilgedes 15 Kr mdlg fra 1 Jan at rigne

3 Andragende fra Enke Johanen Heedevig
Christensen af Eskjær hede den alderdomsunderstøt-
telse. Bevilgedes 5 Kr mdlg fra 1/12 at regne samt
5 kr mdlg. i dyrtidstillæg

Forskjelligt
4 Anvisning fra Hjøring amt af 16/11 på 1ste rate af stats-

Tilskud til kommeneren for ant 1918/19 Til efterretning

5 Andragende fra Mosbjerg sogns sygekasse om
Tilskud af kommunen Bevilgedes 100 Kr

6 Andragende fra "Kirkens Kirshær" om tilskud
Henlagdes

7 Skrivelse fra Hjøring amt af 12/11 om at der for
tiden fra 1 Juli 1919 til 30 Juni 1920 er fastsat følgende
normalbidrag til ægtebørn og børn udenfor ægteskab

indtil barnets fyldte 2den a 108 Kr årlig og derefter 96 Kr
årlig Til efterretning

8 Forskjellige skrivelse fra Mælke Udvalget angående
mælkeordningen forelå, det fremgår heraf at godtgørelsen
for skummetmælk som sælges fra mejeriars i dettilsalg
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er fastsat til 4 øre pr kg. og at der herefter af mejere
skal svares en afgift af 40 øre pr bg og af firskefiede 120 øre
for kg. der sælges i detailsalg Vil efterretning

9 Overslag over kommunens indtægter og udgifter i
næste regnskabsår forelå til 1ste behandling Det vedtoges
at forhøje ligningen med ca 30% af den underen
ligning, men ivrigt at udtætte den endelige beslut-
ning til 2den behandling

10 Begrundet på de store udgifter som dyrtiden for-
årsager viser ligningen for indeværende år sig at være
for lille hvorfor det vedtoges at andrage amtsrådet om
Tilladelse til at foretage en ekstraligning af 25% af
den oprindelige ligning

11 Der forhandledes om i henhold til dyrtidsloven
og lov om befolkningens forsyning med mælk mn
af 1/11 år at foretage en prisnedsættelse fra sødmælk
til børn under 6 år. Det vedtoges at udstede raba
mærker gældende for 1 Måned fra henholdsvis 3 Kr
og 1 Kr 50 øre foreløbig i vintermånederne

12 Da den nuværende Kassekredit i Sindal Bank
ikke er tilstrækkelig til de støre forskud som kommen
efterhanden kommer til at stå i overfor statskassen
vedtoges det at forhøje denne til 25000 Kr

13 En mængde cirkulærer angående ernæringsforhold
maksimalpriser m.v, forelå samt midlertidig lov om
over ordentlig hjælp til arbejdsløse samt lov om tilskud
til kommunalearbejder og endvidere cirkulære om at
der dags dato vil være at foretage tælling af svine-
bestanden og vintersæd samt frøarealer Til efterretning

Næste møde afholdes Tirsdag den 1 Jan. 1919

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt Kristen Jensen
Daniel HolmPeter Kristensen Martin Thomsen

Marius Jensen
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Mødet hævet
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Peter Kristensen Martin Thomsen
Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 14 Januar 1919

Fattigvæsen
1 Sagen angående Niels Chr Larsens forsørgelses-

sted forelå atter tilstillet fra Amtet til sognerådets
erklæring. Overlodes til formandens besvarelse

2 Valla Birk og Bjernskov Herredskontor begærer
udlagt alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettiget
Niels Peder Steffensen refunderet med 54 kr. Anvistes
til udbetaling Afsoning begæres

3 Fra fattigudvalget i Hobro forelå meddelelse om
at en Arbejdsmd Marinus Thomsen var indlagt på
den derværende fattiggård efter egen begæring som
substistensløs med forespørgsel om han erkendes forsør-
gelsesberettiget her Kan ikke erkendes forsørgelsesberet=
tiget her da han er født i Bindslev og ikke har vundet
forsørgelsesberettiget ret her

4 Bindslev sogneråd meddeler at have tilstået den
her forsørgelsesberettigede Niels Kr Nielsen for vinteren
12 Kr ugentlig + brod foruden det nødvendige tøj til
famiejen Til efterretning

5 Anmodning fra samme sogneråd om at et
drengebarer født i I Bindslev den 6/2 1917 bliver noteret
som fødshjemstedsberettiget her i kommunen Noteres
her

Alderdomsunderstøttelse
6 Andragende fra alderdomsunderstøttet Søren

Nielsen om forhøjelse af sin understøttelse Bevilges
20 Kr mdlg. som føst understøttelse fra den 1 ds. at regne

7
Skrivelse fra St. Hans St Olaj sogneråd af 21/12 / en

hvormed enke Johanne Hedevig Christensen erkendes
Forsørgelsesberettiget der i Kommunen

Vejvæsen
8 Fra Amtet forelå tilstillet et andragende fra Dansk

Cyklist forbund med henstilling om at fjærne løse
skjærver fra grusvejene. Ligeledes fra Hjøring amts
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lægekreds om at der tages hensyn til vejenes cykelsti
så at skjærve og grustenker ikke anbringes på stien

og at denne heller ikke ødelægges ved tvorløbende afvan
dingsrenderDet vedtoges at pålægges vejmændene at
have deres opmærksvihed henvendt på at nævnte forholdForskjelligt

9 Skrivelser fra Hjøring amt af 19/12 og 9 ft med
begæring om en del statistiske oplysninger angående

plejeløn for børn fødte udenfor ægteskab og børnelovens
virkninger i anledning af en revision af samme samt
plejebørnstilsynslovet. Overlodes til Formandens
besvarelse

10 Skrivelse fra Amtet af 11 dedr med Amtets afprobatio
af det af sognerådet i mødet den 8 oktober f.år vedtagne

delingsforhold af de kommunale skatter i de næste 3 år
de efterretning

11 Ligeledes meddelelse fra amtet om at der for året1919/20 er pålignet herværende kommune 377 kr. 75 øre
til Amtsrepartitionsfonden Til efterretning

12 Fra Amtet var modtaget en kornklage fra Gårdejer
Svend Hejlesen Therkilds angående deling af den levering-
pligtige jordskyld mellem Svend Hejlesen Ole Martin Jensen
Gaden og Ejner Vestergard Bratten De til sidstnævnte
har købt parceller der er vurderet sammen med den
Svend Hejlesen tilhørende ejendom, og sognerådet anmo-
des om at søge tilvejebragt overenskomst om fordelingen
af Jordværdien mellem samtlige ejere De 3 lodsejere
indgik på den af vurderingsformanden foreslåede
fordeling

13 Skrivelse fra Amtet af 14 debr i år med anvisning på
forskud på statskassens tilskud til dyrtidsudgifter i april
Kvartal 1918 med 600 Kr Til efterretning

14 Andragende fra Landsudvalget for K.F.U. M Soldat
mission. om tilskud Bevilgedes 10 Kr

15 Beretning om „Kong Frederik den 7 Stiftelse"
for 1917 til efterretning.

16 Beretning fra Vacanm Oil Compagny København
om forventede olitilførsler
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17 Skrivelse fra Hjøring amts erhvervsskatteudvalg om at

Toln sogneråd har frafaldet kravet om erhvervsskat fra afholds-
vært Rasmus Hansen til Tolne kommune for året 1918/19
Til efterretning

18 Skatterådet fremsender de nødvendiges lister og skemaer til
brug ved ansættelsen til Statsskat for ant 1919/20

19 Mandtalsliste over de skatteydere der kunne ansættes
til statsskat i året 1919/20 affattedes

20 De kommunale valglister gældende for tiden fra
14 febr i år til 13 febr 1920 udarbejdedes og fremlægges
til eftersyn fra 16 til 31 ds.

21 Overslag over kommunens indtægter og udgifter
i næste regnskabsår forelå til 2den behandling, det
vedtoges at udskrive en samlet hartkorn og ejen-
domsskyldsskat af 19756 kr 80 øre samt 9878 Kr 46 øre
i personlig skat under forbehold af amtsradets tilladelse.

22 Det forelå som sædvanlig en mængde cirkulærer
fra indenrigsministeriet om maksimalpriser og dermed
forbundne forhold samt om midlertidig understøttelse
til mindre erhvervsdørvende og udvises hjælp til
arbejdsløse m v.

23 Ligatrenterne for året 1918 uddeltes til følgende
Ejler Ejlersen Holms legat 33 Kr44 øre Jens Peter Nielsen

Måstrup 18 Kr 47 øre og Jens Kr Jensen Mosbjærg hede 15 Kr.
Severin Roses 8 Kr 24 Øre Tækkemand Lars Thomsen Mosbjerg
Lars Andersen Arbejdsmd Peter Petersen Mosbjerg

Ths Kjørsgaards Måstrup skole J P Christensens Line Andersen
24 Formanden for hjælpekassebestyrelsen Lærer Wirring

Vogn var kommen tilstede til forhandling med sogne
rådet, angående en eventuel uddeling af beklædnings
hjælp til de mindst bemidlede beboere i kommunen
Det vedtoges at uddele en beklædningshjælp af gen-

nemsntlig 10 kr p individ til ca. 1/3 af de mindst
bemidlede hustande. Endelig bestemmelse om

fordelingen tages ved et fællesmøde af hjælpekassen
bestyrelsen og sognerådet mandag den 20 ds.

Næste møde afholdes Tirsdag den 11 febr 1919
J. Kr Kristensen Jens Korsholt Martin Thomsen

Daniel Holm Peter Kristensen Marius Jensen
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Ekstraordinært sognerådsmøde

i Janus Jensens sal Mosbjærg den 20 Jan. 1919

1 Fællesmøde med besøgnlsen for hjælpekassen
og prisreguleringskommissionen angående uddeling
af beklædningshjælp til de mindst bemidlede
beboere i kommunen i henhold til dyrtidslovens §3
Det vedtoges at uddele en sådan til alle dem der
svarer skal af en reduceret indkomst af 500 Kr
og derunder, samt til forskjellige der ikke svarer skat
Hjælpen uddeles med gennemsnitlig 10 Kr til hver
Aurstandsmedlem, således at der fastsættes takster

på 8 10 og 12 Kr som fordeltes efter skøn over de
trang som var tilstede i hvert enkelt hjem

Der udarbejdedes en fortegnelse over alle dem
der kan komme i betragtning ved uddelingen
samt det beløb der skal udbetales til hver hustand

Udbetalingen foregær gennem hjælpekassen fredag
den 31 dst samtidig med uddeling af ernæringskort

2 Andragende fra alderdomsunderstøttet Maren
Mogensen Måstrup om forhøjelse af sin understøt-
belse Bevilgedes 20 Kr mddg som fast understøttelse
fra den 1dt at regne

3 Ligeledes fra Niels Lassen Jensen af Måstrup
Bevilgedes 12 kr mdlg. fra den 1/2 at regne

4 Skrivelse fra Amtet af 15 ds. med anvisning på forsku
fra skatens tilskud til dyrtidsudgifter med 12620 Kr
Ligeledes anvisning på 2den rate af det almendelige stats
tilskud til kommuneren med 480 Kr. 91 øre. Til efterretning

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt Marius Jensen
Martin Thomsen Peter Kristensen Daniel Holm

Kristen Jensen
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Jens Korsholt Marius Jensen
Martin Thomsen

Peter Kristensen Daniel Holm
Kristen Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården birsdag den 11 februar 1919

Fattigvæsen
1 Astrup Sogneråd anmelder at have tilstået

Anna Gotfredsen ophold på Kamilianerkliniken i
Ålborg fra 2 til 22 decbr ifjor Beløbet 65 kr begæres
refunderet med lovmæssig refusion Til efterretning

2 Fattigudvalget Hjøring anmelder at have tilstået
Marten A Nielsens kone forskjellig ekstrahjælp samt
1 td kartofler Til efterretning

3 Susted Ajstrup Sogneråd anmelder at have tilstået
Anton Andeasen en fattigunderstøttelse af 20 Kr.
og det anses for sandsynligt at en lignende understøt
telse de øvrige vintermåneder Til efterretning

4 Begæring fra Rongsø og Sønderhold herreds-kontor
Randers om refusion af udlagt alimentationsbidrag
for Murer J C Christensen med 40 Kr Anvistes

5 Ligeledes fra Han Henredernes kontor om refusion
af udlagt alimentationsbidrag for Bødker Peter Martinus
Pedersen med 82 Kr. Anvistes

6 Cirkulære fra Hjøring amt af 14/1 angaende normal-
bidrag til børn udenfor ægteskab i tidsrummet fra
1/7 i år til 30/6 1920 For de første 2 levear 120 Kr
årlig, derefter 96 Kr årlig foruden særlige bidrag
ialt 60 kr Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse
7 Sindal sogneråd anmelder at have delstået den

her forsørgelsesberettigede Chr Thomsen en ekstra
understøttelse af 35 Kr Til efterretning

8 Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse
anmelder at have tilstået samtlige alderdomsunderstøttede
en ekstrahjælp af 20 Kr og 10 Kr til Jul for familjer og
10 kr + 6 Kr til enlige personer Til efterretning
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Sognerådsmøde
i fattiggården birsdag den 11 februar 1919
Fattigvæsen
1
Astrup Sogneråd anmelder at have tilstået
Anna Gotfredsen ophold på Kamilianerkliniken i
Ålborg fra 2 til 22 decbr ifjor Beløbet 65 kr begæres
refunderet med lovmæssig refusion Til efterretning
2
Fattigudvalget Hjøring anmelder at have tilstået
Marten A Nielsens kone forskjellig ekstrahjælp samt
1 td kartofler Til efterretning
3
Susted Ajstrup Sogneråd anmelder at have tilstået
Anton Andeasen en fattigunderstøttelse af 20 Kr.
og det anses for sandsynligt at en lignende understøt
telse de øvrige vintermåneder Til efterretning
4
Begæring fra Rongsø og Sønderhold herreds-kontor
Randers om refusion af udlagt alimentationsbidrag
for Murer J C Christensen med 40 Kr Anvistes
5
Ligeledes fra Han Henredernes kontor om refusion
af udlagt alimentationsbidrag for Bødker Peter Martinus
Pedersen med 82 Kr. Anvistes
6
Cirkulære fra Hjøring amt af 14/1 angaende normal-
bidrag til børn udenfor ægteskab i tidsrummet fra
1/7 i år til 30/6 1920 For de første 2 levear 120 Kr
årlig, derefter 96 Kr årlig foruden særlige bidrag
ialt 60 kr Til efterretning
Alderdomsunderstøttelse
7
Sindal sogneråd anmelder at have delstået den
her forsørgelsesberettigede Chr Thomsen en ekstra
understøttelse af 35 Kr Til efterretning
8
Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse
anmelder at have tilstået samtlige alderdomsunderstøttede
en ekstrahjælp af 20 Kr og 10 Kr til Jul for familjer og
10 kr + 6 Kr til enlige personer Til efterretning
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Forskjelligt
9 Skrivelse fra Hjøring amt af 25/1 med amtsrådets tillade

til at sognerådet for skatteåret 1918/19 ekstraordinært
forhøjer Skattepåligningen for Mosbjerg kommune
med 25% Til efterretning

10 Ligeledes skrivelse fra Amtet af 6 ds. med Amts-
rådets tilladelse til for skatteåret 1919/20 at udskrive
i kommuneskat 29,635 Kr 20 øre der med 2022 kr 70 øre
overstiger det beløb som sognerådet i henhold til den
kommunale valglovs §22 har ret til at udskrive
nemlig en fjerdedel mere end udskrivet ved overslage-
for 1917/18 Til efterretning

11 Ligeledes Tilladelse fra amtet til at udrede et
tilskud af 100 Kr til Mosbjerg sogns sygekasse
Til efterretning

12
Årsberetning fra Selskabet Hedebruget forelå

med anmodning om tilskud Bevilgedes 10 Kr

13
Det vedtoges at avertere i bladene om tilbud på

levering af 200,000 tørv til kommunens skoler at have
i sommeren 1919. Tilbudene må være indsendte inden
næste ordinære møde14 Begæring fra alderdomsunderstøttet Stine Andersen Vogn
om forhøjelse af sin understøttelse Bevilgedes 10 Kr mdlg
pa den 1 ds. at regne

15 Vederlag til medhjælp for formanden forelå til 1ste be-
handling. Bevilgedes 500 Kr enstemmigt

16 Den kommunale valgliste berigtigedes efter at have være
fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid

17 Liste over vælgere til rigsdagens folketing affattedes og
fremlægges til eftersyn fra 1ste Til 8 marts i år

18 Fattiggårdsbestyrer A Andeeasen fæstedes som bestyr
påny som bestyrer fra 1ste April i år til 1 apil 1920 for
en løn af 700 Kr.19 Ligningsmøde til ansættelse af statsskat bestemtes
til lørdag den 15ds

20 Begrundet på at der har vist sig arbejdsløshed, dog
ikke udover de organiserede arbejdere vedtoges det at
tilbyde disse slåning af 40 a 50 kf skjærder, for en betalin
af 50 á 60 Kr Raf. og om nødvendigt at anskaffe værktøj

J. Kr. Kristensen Jens Korshold Martin Jensen Marius Kristensen
Martin Thomsen Daniel Holm Kristen Jensen

Andreas Andresen



292 Forskjelligt
9
Skrivelse fra Hjøring amt af 25/1 med amtsrådets tillade
til at sognerådet for skatteåret 1918/19 ekstraordinært
forhøjer Skattepåligningen for Mosbjerg kommune
med 25% Til efterretning
10
Ligeledes skrivelse fra Amtet af 6 ds. med Amts-
rådets tilladelse til for skatteåret 1919/20 at udskrive
i kommuneskat 29,635 Kr 20 øre der med 2022 kr 70 øre
overstiger det beløb som sognerådet i henhold til den
kommunale valglovs §22 har ret til at udskrive
nemlig en fjerdedel mere end udskrivet ved overslage-
for 1917/18 Til efterretning
11
Ligeledes Tilladelse fra amtet til at udrede et
tilskud af 100 Kr til Mosbjerg sogns sygekasse
Til efterretning
12
Årsberetning fra Selskabet Hedebruget forelå
med anmodning om tilskud Bevilgedes 10 Kr
13
Det vedtoges at avertere i bladene om tilbud på
levering af 200,000 tørv til kommunens skoler at have
i sommeren 1919. Tilbudene må være indsendte inden
næste ordinære møde
14
Begæring fra alderdomsunderstøttet Stine Andersen Vogn
om forhøjelse af sin understøttelse Bevilgedes 10 Kr mdlg
pa den 1 ds. at regne
15
Vederlag til medhjælp for formanden forelå til 1ste be-
handling. Bevilgedes 500 Kr enstemmigt
16
Den kommunale valgliste berigtigedes efter at have være
fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid
17
Liste over vælgere til rigsdagens folketing affattedes og
fremlægges til eftersyn fra 1ste Til 8 marts i år
18
Fattiggårdsbestyrer A Andeeasen fæstedes som bestyr
påny som bestyrer fra 1ste April i år til 1 apil 1920 for
en løn af 700 Kr.
19
Ligningsmøde til ansættelse af statsskat bestemtes
til lørdag den 15ds
20
Begrundet på at der har vist sig arbejdsløshed, dog
ikke udover de organiserede arbejdere vedtoges det at
tilbyde disse slåning af 40 a 50 kf skjærder, for en betalin
af 50 á 60 Kr Raf. og om nødvendigt at anskaffe værktøj
J. Kr. Kristensen

Jens Korshold Martin Jensen Marius Kristensen
Martin Thomsen

Daniel Holm
Kristen Jensen

Andreas Andresen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 marts 1919

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Børglum herredskontor begærer udlagt alimentationsbidrag

for den her forsørgelsesberettigede Christian Petersen
med 42 kr Anvistes

2 By og herredskontoret Frederikssund begærer lignedes
udlagt aldmentationsbidrag for Anders Peter Pedersen men 42 kr

Anvistes
13 Århus Politikammer ligeledes for Bødker Petersen

med 150 Kr Anvistes

4 Tolne sogneråd meddeler at have tilstået C. M. JensenTolne et yderligere tillæg af 17 kr mdlg. for kost og pene
af alderdomsunderstøttet Mikkel Larsen Til efterretning

5 Ø Brønderslev Hallund sogneråd anmode om
notering her, af et af Propt Holms Eskjær hustu født
barn fra Gl. Burholt under et besøg Notens her

6 Fra sognepræsten forelå indberetning om fødsler
i 2det halvåret 1918 som blev gennemgået, de noteredes alle
som fødehjemstedsberettiget her
Skolevæsen

7 Andragende fra Frk Marie Engberg og Fru Konu
om honorar som lærerinder i håndgerning Bevilgedes
henholdvis 73 og 50 Kr for indeværende år.

8 Andragende fra samtlige lærere om forhøjelse
af grundlønnen ved alle lærerembedere i kommunen

Det vedtoges at forhøje grundlønnen fra 1000 til
1200 Kr fra 1/4 i år at regne

9 Skrivelse fra sogepræsten angående forskjellige mangler
ved gymnastikapparateren ved skolerne itølge indbeset-
ning fra gymnastikinspektøren Overdroges til de tilsyns

førende Sognerådsmedlemmer
10 I henhold til bekendtgørelse om tilbud på Tørv til skolerne

var indkommen flere tilbud Følgende antoges Mosjærg skole
10 Kr dr Anvises Hmd Niels Jørgensen Trostrup Måstrup skole Otto Krrtensen

Måstrup8 kr pr Anvises
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 11 marts 1919
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Børglum herredskontor begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Christian Petersen
med 42 kr Anvistes
2
By og herredskontoret Frederikssund begærer lignedes
udlagt aldmentationsbidrag for Anders Peter Pedersen men 42 kr
Anvistes
13
Århus Politikammer ligeledes for Bødker Petersen
med 150 Kr Anvistes
4
Tolne sogneråd meddeler at have tilstået C. M. Jensen
Tolne et yderligere tillæg af 17 kr mdlg. for kost og pene
af alderdomsunderstøttet Mikkel Larsen Til efterretning
5
Ø Brønderslev Hallund sogneråd anmode om
notering her, af et af Propt Holms Eskjær hustu født
barn fra Gl. Burholt under et besøg Notens her
6
Fra sognepræsten forelå indberetning om fødsler
i 2det halvåret 1918 som blev gennemgået, de noteredes alle
som fødehjemstedsberettiget her
Skolevæsen
7
Andragende fra Frk Marie Engberg og Fru Konu
om honorar som lærerinder i håndgerning Bevilgedes
henholdvis 73 og 50 Kr for indeværende år.
8
Andragende fra samtlige lærere om forhøjelse
af grundlønnen ved alle lærerembedere i kommunen
Det vedtoges at forhøje grundlønnen fra 1000 til
1200 Kr fra 1/4 i år at regne
9
Skrivelse fra sogepræsten angående forskjellige mangler
ved gymnastikapparateren ved skolerne itølge indbeset-
ning fra gymnastikinspektøren Overdroges til de tilsyns
førende Sognerådsmedlemmer
10
I henhold til bekendtgørelse om tilbud på Tørv til skolerne
var indkommen flere tilbud Følgende antoges Mosjærg skole

10 Kr dr Anvises
Hmd Niels Jørgensen Trostrup Måstrup skole Otto Krrtensen

Måstrup
8 kr pr Anvises
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Vogn skole Maler Petersen og Hmd Mogensen 25000 hver a 8 kr
Martin Thomsen Eskjær Hede

Blæsbjærg skole Ejner Nielsen Blæsbjærg 50000 a 7 kr

Skrivelse fra amtet af 13/2 om at det påhviler11

kommunen at indbetale til statskassen et beløb af

31 kr 96 øre som udgifter til vurdering til ejendomsskyld

i afvigte finansår Anvises

12 Skrivelse fra Amtet af 25/2 med forespørgsel om

hvorvidt Kommunen har benyttet sin bemyndigelse

til i henhold til bekendtgørelse fra indenrigsministeriet

af 29/10 i år til at fastsætte maksimalpriser for arbejds-

kørsel Besvares benægtende

13 Cirkulære fra Justitsministeriet af 11/2 i år om

i følge hvilket kommunalbestyrelsen har at foretage

valg i henhold til lov om rettens pleje af 11/11 1916

af 3 medlemmer af det udvalg som skal foretage

de årlige valg til de grundlister som gælder for tiden

indtil den 31 maj 1923 Gårdejer Daniel Holm potemager

Peter Kristensen og Gårdejer Jens Horsholt valgtes

14 Cirkulære fra amtet af 20/2 angaende en skrivelse

fra arbejdsudvalget af 20/2 1917 om at der her anvendes

dansk arbejdskraft ved større arbejder overalt i landet

Henlagdes

15 Meddelelse fra ernæringsradet om at der vil kunne

får spisekartefler gennem ernæringsrådet til dem

som ikke har avlet Tilstrækkeligt til næste høst

Bekendtgørelse om indsendelse af bestillinger er udsedt

sket gennem bladen

16 Andragende fra Tolne Mosbjærg sygeplejeforening

om tilskud af KommunenBevilgedes 50 kr

17 Skrivelse fra amtet af 5 ds. angående refusion af

forsørgelsesudgifter der er ydet til svenske og norske

undersåtte Ligeledes om maksinering da der kan

befrygtes koppeepidemi Til efterretning

18 Som sædvanligt forelå en mængde cirkulærer

angående maksemalpriser rationeringsbestemmelser

m m som toges til efterretning

19 Regning fra Frederikshavn sygehus over behandling

af Hmd Anton Kristensen Nordkraft med fanieje for frat

(9 personer) Antages forsørgelsesberettiget i Ø Brønderslev
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Vogn skole Maler Petersen og Hmd Mogensen 25000 hver a 8 kr

Martin Thomsen Eskjær Hede
Blæsbjærg skole Ejner Nielsen Blæsbjærg 50000 a 7 kr
Skrivelse fra amtet af 13/2 om at det påhviler
11
kommunen at indbetale til statskassen et beløb af
31 kr 96 øre som udgifter til vurdering til ejendomsskyld
i afvigte finansår Anvises
12
Skrivelse fra Amtet af 25/2 med forespørgsel om
hvorvidt Kommunen har benyttet sin bemyndigelse
til i henhold til bekendtgørelse fra indenrigsministeriet
af 29/10 i år til at fastsætte maksimalpriser for arbejds-
kørsel Besvares benægtende
13

Cirkulære fra Justitsministeriet af 11/2 i år om
i følge hvilket kommunalbestyrelsen har at foretage
valg i henhold til lov om rettens pleje af 11/11 1916
af 3 medlemmer af det udvalg som skal foretage
de årlige valg til de grundlister som gælder for tiden
indtil den 31 maj 1923 Gårdejer Daniel Holm potemager
Peter Kristensen og Gårdejer Jens Horsholt valgtes
14

Cirkulære fra amtet af 20/2 angaende en skrivelse
fra arbejdsudvalget af 20/2 1917 om at der her anvendes
dansk arbejdskraft ved større arbejder overalt i landet
Henlagdes
15

Meddelelse fra ernæringsradet om at der vil kunne
får spisekartefler gennem ernæringsrådet til dem
som ikke har avlet Tilstrækkeligt til næste høst
Bekendtgørelse om indsendelse af bestillinger er udsedt
sket gennem bladen
16
Andragende fra Tolne Mosbjærg sygeplejeforening
om tilskud af Kommunen

Bevilgedes 50 kr
17
Skrivelse fra amtet af 5 ds. angående refusion af
forsørgelsesudgifter der er ydet til svenske og norske
undersåtte Ligeledes om maksinering da der kan
befrygtes koppeepidemi Til efterretning
18

Som sædvanligt forelå en mængde cirkulærer
angående maksemalpriser rationeringsbestemmelser
m m som toges til efterretning
19

Regning fra Frederikshavn sygehus over behandling
af Hmd Anton Kristensen Nordkraft med fanieje for frat
(9 personer) Antages forsørgelsesberettiget i Ø Brønderslev
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20 Andragende fra Lærer Wining Vogn, om bonorar som
formand for hjælpekassen Bevilgedes 100 Kr, som dog for-

mentlig ikke kommer til udgift før i næste regnskabsår
21 Vederlag til formanden for indeværende at forelåtil 2de behandling Vedtoges som ved 1ste behandlingenstem-

ningt at fastsætte til 500 Kr

22 Tilskud til formandens rejseudgifter i indeværende
regnskabsår bevilgedes med 25 kr

23 Da de 5 årige vejkontrakter er udløbe til 1 april
i år, vedtoges det ikke foreløbig at afholde en offentlig
licttation over vedligeholdelsen af Vejene, men søge
at bortakkordere vedligeholdelsesarbejdet underhåndler

24 Listen over de vælgberettigede til folketingsvalg
besigtigedes efter at have været fremlagt til eftersyn
i lovbefalet tid

25 Til formand for næste regnskabsår valgtes J Hr Kristensen
Grårup og til næstformand Jens Korsholt Måstrup

Næste møde afholdes Tirsdag den 8 April

Mødet hævet
J Kr. Kristensen Jens Korsholt Martin Thomsen

Kristen Jensen Peter Kristensen Marius Jensen
Daniel Holm
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20
Andragende fra Lærer Wining Vogn, om bonorar som
formand for hjælpekassen Bevilgedes 100 Kr, som dog for-
mentlig ikke kommer til udgift før i næste regnskabsår
21
Vederlag til formanden for indeværende at forelå
til 2de behandling Vedtoges som ved 1ste behandlingenstem-
ningt at fastsætte til 500 Kr
22
Tilskud til formandens rejseudgifter i indeværende
regnskabsår bevilgedes med 25 kr
23
Da de 5 årige vejkontrakter er udløbe til 1 april
i år, vedtoges det ikke foreløbig at afholde en offentlig
licttation over vedligeholdelsen af Vejene, men søge
at bortakkordere vedligeholdelsesarbejdet underhåndler
24
Listen over de vælgberettigede til folketingsvalg
besigtigedes efter at have været fremlagt til eftersyn
i lovbefalet tid
25
Til formand for næste regnskabsår valgtes J Hr Kristensen
Grårup og til næstformand Jens Korsholt Måstrup
Næste møde afholdes Tirsdag den 8 April
Mødet hævet
J Kr. Kristensen

Jens Korsholt Martin Thomsen
Kristen Jensen

Peter Kristensen Marius Jensen
Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag din 8 april 1919

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Fattigudvalget i Frederikshavn forespørger om Helga Nørgård

der har været indlagt på sygehuset i Frederikshave for difteretis

erkendes forsørgelsesberettiget her. Erkendes forsørgelsesberettiget her

2 Fattigudvalget i Randers begærer et af ugifte Thyra Sigrid

Jensen født pigebarn noteret som fødehjemstedsberettiget her

Noteres her

3 Alderdomsunderstøttet Thomas Nielsen andrager om

at der bevilges ham understøttelse også i sommerhalvåret

Bevilgedes 10 kr malg i sammerhalvant

4 Ane Pedersen Erkjær hede andrager om forhøjelse af

sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 kr malg. fra

den 1 ds. at regne

Skolevæsen

5 Angående det årlige reparationsarbejde ved skolerne

vedtoges det, at det søges bortakkorderet for hver

enkel skoles vedkommende hedet muligt, at de

tilsynsførende medlemmer

Vejvæsen

6 Det vedtoges at antage Hmd Søren Kr Kristensen

af Møstrup som vejmand på grusvejen fra Eskjær

til Tolne for 200 kr årlig fra den 1 ds. at regne, og fra Eskjær

til Eskjær teglværk for 15 øre pr favn

Forskjelligt

7 Skrivelse fra Kredslægen med forespørgsel om der

findes sindssyge eller åndssvage personer indlagte på

fattiggården Besvares af formanden

8. Lærer Krune Blæsbjærg andrager om tilskud af

Kommunens kasse til lys og varme ved afholdt

aftenskole i Vinteren Bevilgedes 10 Kr til lys og

40 kr som honorar

9 Fra komiteen for oprettelse af et universitet

i Jylland forelå begæring om at sognerådet



296
Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag din 8 april 1919
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Fattigudvalget i Frederikshavn forespørger om Helga Nørgård
der har været indlagt på sygehuset i Frederikshave for difteretis
erkendes forsørgelsesberettiget her. Erkendes forsørgelsesberettiget her
2
Fattigudvalget i Randers begærer et af ugifte Thyra Sigrid
Jensen født pigebarn noteret som fødehjemstedsberettiget her
Noteres her
3
Alderdomsunderstøttet Thomas Nielsen andrager om
at der bevilges ham understøttelse også i sommerhalvåret
Bevilgedes 10 kr malg i sammerhalvant
4
Ane Pedersen Erkjær hede andrager om forhøjelse af
sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 kr malg. fra
den 1 ds. at regne
Skolevæsen
5
Angående det årlige reparationsarbejde ved skolerne
vedtoges det, at det søges bortakkorderet for hver
enkel skoles vedkommende hedet muligt, at de
tilsynsførende medlemmer
Vejvæsen
6

Det vedtoges at antage Hmd Søren Kr Kristensen
af Møstrup som vejmand på grusvejen fra Eskjær
til Tolne for 200 kr årlig fra den 1 ds. at regne, og fra Eskjær
til Eskjær teglværk for 15 øre pr favn
Forskjelligt
7
Skrivelse fra Kredslægen med forespørgsel om der
findes sindssyge eller åndssvage personer indlagte på
fattiggården Besvares af formanden
8.

Lærer Krune Blæsbjærg andrager om tilskud af
Kommunens kasse til lys og varme ved afholdt
aftenskole i Vinteren Bevilgedes 10 Kr til lys og
40 kr som honorar
9

Fra komiteen for oprettelse af et universitet
i Jylland forelå begæring om at sognerådet
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udtaler sig for oprettelsen af et sådant, hvilket vedtoges
10 Der forlå cikulære fra Fordelingskontoret angående

fedtordningen siden der er indført udenlandsk fedt
taget til efterretning

11 Der forela beretning fra K.F.U.M. Soldaterhjem
i Ålborg

12 Frederikshavns byråds udvalg for alderdomsforsør-
gelse meddeler at have tilstået samtlige alderdoms-
understøttede en ekstrahjælp til beklædning af 60 Kr
til familieforsørgere og 30 kr til enlige personen
Til efterretning

13 Det vedtoges, at vedblive med uddeling af rabat-
mærker på sødmælk til småbørn under 6 år

til 31/10 1919 i henhold til lov om befolkningens
forsyning med mælk af 1/11 i år

14 Til at revidere Kommuneregnskabet for året
1918/19 valgtes Handelsmand Svend Pedersen og Per-

tikuler Julius Jepsen Mejeribyen

15 Kristiane Lygten bevilgedes 20 Kr mdlg i fattigun-
derstøttelse fra den 1 ds. at regne

16 en mængde cirkulærer angående en mængde for-
skjellige forhold forelå som sædvanlig og søges til
efterretning

17
Følgende regninger anvistes til udbetaling

Sindal apotek 132 Kr 40 Øre
Læge E Mår Sindal 94 , 00

Frederikshavn apotek 20 , 50
sygehus 54 , 00Læge Stougård Hjøring 12 , 00

Løve apoteket 13 , 80
Næste møde afholdes Tirsdag den 13. maj 1919

J Kr Kristensen Daniel Holm Martin Thomsen
Peter Kristensen Marius Jensen Kristen Jensen

Jens Korsholt
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udtaler sig for oprettelsen af et sådant, hvilket vedtoges
10
Der forlå cikulære fra Fordelingskontoret angående
fedtordningen siden der er indført udenlandsk fedt
taget til efterretning
11
Der forela beretning fra K.F.U.M. Soldaterhjem
i Ålborg
12
Frederikshavns byråds udvalg for alderdomsforsør-
gelse meddeler at have tilstået samtlige alderdoms-
understøttede en ekstrahjælp til beklædning af 60 Kr
til familieforsørgere og 30 kr til enlige personen
Til efterretning
13
Det vedtoges, at vedblive med uddeling af rabat-
mærker på sødmælk til småbørn under 6 år
til 31/10 1919 i henhold til lov om befolkningens
forsyning med mælk af 1/11 i år
14
Til at revidere Kommuneregnskabet for året
1918/19 valgtes Handelsmand Svend Pedersen og Per-
tikuler Julius Jepsen Mejeribyen
15
Kristiane Lygten bevilgedes 20 Kr mdlg i fattigun-
derstøttelse fra den 1 ds. at regne
16
en mængde cirkulærer angående en mængde for-
skjellige forhold forelå som sædvanlig og søges til
efterretning
17
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Sindal apotek

132 Kr 40 Øre
Læge E Mår Sindal

94 , 00
Frederikshavn apotek

20 , 50
sygehus

54 , 00
Læge Stougård Hjøring

12 , 00
Løve apoteket

13 , 80
Næste møde afholdes Tirsdag den 13. maj 1919
J Kr Kristensen Daniel Holm

Martin Thomsen
Peter Kristensen Marius Jensen Kristen Jensen

Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 13 maj 1919

Fattigvæsen

1 Odense Herredskonter begærer udlagt alimentations-

bidrag for Arbejdsmd Christen Anton Christensen refen-

deret med 84 kr Anvistes

2 Formanden meddelte at Valdemar Jensen der

opholdes sig hos Phiodir Kristiansen Skovbern og er så

godt som uarbejdsdygtig, begrundet på lammelse i hele

venster side, den 22 f.m. henvendte sig til sognerådet

om understøttelse, da Pleeoder Kristiansen ikke synes

at kunne være tjænt med at beholde ham uden

vederlag og han ingen familje har eller andre

som han kan rejse til, Han har foreløbig mod-

taget 10 kr mdlg. for april og maj. Den trufne ordning

bifaldtes Han antages forsørgelsesberettiget i Køben-

havn.

3 Andragende fra Ugift Trine Larsen 
Eskjær hede

den fattigunder-

støttelse til hendes uægte fødte søn Aksel Peter Larsen

der er født døvstum, samt noget åndssvag, så han er

næsten fuldstændig uarbejdsdygtig Bevilgedes 30 kr idlg

fra den 1 ds at regne. Antages forsørgelsesberettiget i

St Hans St Olaj

Alderdomsunderstøttelse

4 Andragende fra Husejer Niels Hald af Måstrup

om alderdomsunderstøttelse. Udsattes til næste møde

for at søge nærmere oplysninger om sagen

Skolevæsen

5 Skoleplanen forelå modtaget tilbage fra skole-

direktionen med approbation på forhøjelse af begyndets

tislønningerne til 1200 kr årlig for samtlige lærerembedes

Til efterretning

Forskjelligt

6 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 12ds fmn

med forespørgsel om hvorledes dyrtidsloven for foregåede



298
Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 13 maj 1919
Fattigvæsen
1
Odense Herredskonter begærer udlagt alimentations-
bidrag for Arbejdsmd Christen Anton Christensen refen-
deret med 84 kr Anvistes
2

Formanden meddelte at Valdemar Jensen der
opholdes sig hos Phiodir Kristiansen Skovbern og er så
godt som uarbejdsdygtig, begrundet på lammelse i hele
venster side, den 22 f.m. henvendte sig til sognerådet
om understøttelse, da Pleeoder Kristiansen ikke synes
at kunne være tjænt med at beholde ham uden
vederlag og han ingen familje har eller andre
som han kan rejse til, Han har foreløbig mod-
taget 10 kr mdlg. for april og maj. Den trufne ordning
bifaldtes Han antages forsørgelsesberettiget i Køben-
havn.
3
Andragende fra Ugift Trine Larsen

Eskjær hede
den fattigunder-

støttelse til hendes uægte fødte søn Aksel Peter Larsen
der er født døvstum, samt noget åndssvag, så han er
næsten fuldstændig uarbejdsdygtig Bevilgedes 30 kr idlg
fra den 1 ds at regne. Antages forsørgelsesberettiget i
St Hans St Olaj
Alderdomsunderstøttelse
4

Andragende fra Husejer Niels Hald af Måstrup
om alderdomsunderstøttelse. Udsattes til næste møde
for at søge nærmere oplysninger om sagen
Skolevæsen
5

Skoleplanen forelå modtaget tilbage fra skole-
direktionen med approbation på forhøjelse af begyndets
tislønningerne til 1200 kr årlig for samtlige lærerembedes
Til efterretning
Forskjelligt
6

Cirkulære fra indenrigsministeriet af 12ds fmn
med forespørgsel om hvorledes dyrtidsloven for foregåede
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år har ønket og hvirke ændringer man ønsker foretaget ved
en revision af loven, Efter forhandling med medlemmerne
havde formanden besvaret forespørgslen i overensstemmelse
med vedtagelse fra et i den anledning afholdt møde i
Hjøring efter indbydelse af sognerådsforeningen således
At man foreslår en forlængelse af loven således, at §2
stittes, at maksemmengrænsen i §3 sættes til 5 Kr pr
individ og §4 dettes bibeholdes i sin nuværende form
hvilket bifaldtes

7 Handelsmd P Pedersen Mosbjærg begærer sig fritaget
for hvervet som brandfoged efter endt funktionstid
Det vedtoges at indstille Smed A Kristensen Mejeribyen
til brandfoged og Tømrer Hans Larsen og Murer Jens
Jørgen Jensen valgtes til vidnrer

8 Meddelelse fra amtet om fastsættelse af brænde-
Vinsafgiften for ant 1919 Til efterretning

9 Tværsted Ugl. Sogneråd medviler at have ansat
Gårdejer A Jensen Våen til erhvervsskat til Tværsted Ugl.
af en indkomst af 2800 Kr. Det vedtoges at søge nærmere
oplysninger angaende denne ansættelse

10 Epidemihuset Frederikshavn meddeler at en
søn af Hmd N P Holm Kristensen og J Kr Sørig af
Eskjær hede er indlagt til vederlagsfri behandling for
difteritis

11 Skrivelse fra amtet af 10/11 med anvisning på stats-
kassens tilskud for afholdte dyrtidsudgifter i Januar kvartal
1917 med 417 Kr. 31 Øre Til efterretning

12 En mængde cirkulærer fornå som sædvanlig og tages
til efterretning

13 Cirkulære fra "Danmarks Samfundet" om bidrag til et
rigsbanner som skal overrækkes kongen på Valdemars-
dagen flaget 700 årsdag Bevilgedes 10 Kr

Næste møde afholdes Tirsdag den 10 Juni 1919
J Kr Kristensen Marius Jensen Peter Kristensen

Daniel Holm Martin Thomsen Kristen Jensen
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år har ønket og hvirke ændringer man ønsker foretaget ved
en revision af loven, Efter forhandling med medlemmerne
havde formanden besvaret forespørgslen i overensstemmelse
med vedtagelse fra et i den anledning afholdt møde i
Hjøring efter indbydelse af sognerådsforeningen således
At man foreslår en forlængelse af loven således, at §2
stittes, at maksemmengrænsen i §3 sættes til 5 Kr pr
individ og §4 dettes bibeholdes i sin nuværende form
hvilket bifaldtes
7
Handelsmd P Pedersen Mosbjærg begærer sig fritaget
for hvervet som brandfoged efter endt funktionstid
Det vedtoges at indstille Smed A Kristensen Mejeribyen
til brandfoged og Tømrer Hans Larsen og Murer Jens
Jørgen Jensen valgtes til vidnrer
8
Meddelelse fra amtet om fastsættelse af brænde-
Vinsafgiften for ant 1919 Til efterretning
9
Tværsted Ugl. Sogneråd medviler at have ansat
Gårdejer A Jensen Våen til erhvervsskat til Tværsted Ugl.
af en indkomst af 2800 Kr. Det vedtoges at søge nærmere
oplysninger angaende denne ansættelse
10
Epidemihuset Frederikshavn meddeler at en
søn af Hmd N P Holm Kristensen og J Kr Sørig af
Eskjær hede er indlagt til vederlagsfri behandling for
difteritis
11
Skrivelse fra amtet af 10/11 med anvisning på stats-
kassens tilskud for afholdte dyrtidsudgifter i Januar kvartal
1917 med 417 Kr. 31 Øre Til efterretning
12
En mængde cirkulærer fornå som sædvanlig og tages
til efterretning
13
Cirkulære fra "Danmarks Samfundet" om bidrag til et
rigsbanner som skal overrækkes kongen på Valdemars-
dagen flaget 700 årsdag Bevilgedes 10 Kr
Næste møde afholdes Tirsdag den 10 Juni 1919
J Kr Kristensen Marius Jensen Peter Kristensen
Daniel Holm Martin Thomsen Kristen Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 Juni 1919

Fattigvæsen

1 Fattigudvalget i Århus meddeler at have tilstået

Skomager Søren Kr Pedersen en huslejehjælp. af 23 Kr 50 ør

med forespørgsel om han erkendes forsørgelsesberettiget her

i Kommunen Erkendes forsørgelsesberettiget her

2 Ejsing sogneråd meddeler at tjænestekare Åge Frederik-

sen har været indlagt på sygehuset til behandling for fnat

og forespørger om han erkendes forsørgelsesberettiget her

Erkendes forsørgelsesberettiget her

Alderdomsunderstøttelse

3 Tværsted Uggerby sogneråd meddeler at have tilstået

Marie Olsen 12 Kr om måneden for pasning af den alder-

domsunderstøttede Jens Peter Olsen og hustru Til efterretning

4 Fra amtet forelå tilstillet påny sagen om Niels Christian

Larsens forsørgelsessted og hans forhold til hustruen på foranled-

ning af sognerådet i anledning af at han atter begærer alder-

domsunderstøttelse Amtet resveverer at der ikke kan tilståes

ham alderdomsunderstøttelse og forespørger om man nægter

at tilstå ham fattighjælp, da hans forhold til hustrue

muligvis kan være til hendes hefor Det vedtoges at

begære sagen afgjort af Amntet, da han næppe kan

undvære understøttelse.

Vejvæsen

5 Fra amtet forelå tilstilet skema til oversigt over de

arbejder der agtes foretaget ved vejen i denne sommer

Udfyldes af formanden

Forskjelligt

6 Fra skatterådet forelå meddelelse om at ialt 28

skatteydere var befunden at være for lavt ansat i

indkomst og formue hvorfor skatterådet havde forhøjet

ansættelsen, for fleres vedkommende ret betydeligt

Det vedtoges at besvare skatteradets ansættelse i

hovedsagen således af sogneraaet ingen yderligere

oplysninger er i besiddelse af end som ved den oprin-

delige ansættelse og derfor nærmest må protestere mod

de foreslaede forhøjelse, som synes at være temmelig vilkårlig

valgte



300
Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 Juni 1919
Fattigvæsen
1
Fattigudvalget i Århus meddeler at have tilstået
Skomager Søren Kr Pedersen en huslejehjælp. af 23 Kr 50 ør
med forespørgsel om han erkendes forsørgelsesberettiget her
i Kommunen Erkendes forsørgelsesberettiget her
2
Ejsing sogneråd meddeler at tjænestekare Åge Frederik-
sen har været indlagt på sygehuset til behandling for fnat
og forespørger om han erkendes forsørgelsesberettiget her
Erkendes forsørgelsesberettiget her
Alderdomsunderstøttelse
3
Tværsted Uggerby sogneråd meddeler at have tilstået
Marie Olsen 12 Kr om måneden for pasning af den alder-
domsunderstøttede Jens Peter Olsen og hustru Til efterretning
4
Fra amtet forelå tilstillet påny sagen om Niels Christian
Larsens forsørgelsessted og hans forhold til hustruen på foranled-
ning af sognerådet i anledning af at han atter begærer alder-
domsunderstøttelse Amtet resveverer at der ikke kan tilståes
ham alderdomsunderstøttelse og forespørger om man nægter
at tilstå ham fattighjælp, da hans forhold til hustrue
muligvis kan være til hendes hefor Det vedtoges at
begære sagen afgjort af Amntet, da han næppe kan
undvære understøttelse.
Vejvæsen
5
Fra amtet forelå tilstilet skema til oversigt over de
arbejder der agtes foretaget ved vejen i denne sommer
Udfyldes af formanden
Forskjelligt
6
Fra skatterådet forelå meddelelse om at ialt 28
skatteydere var befunden at være for lavt ansat i
indkomst og formue hvorfor skatterådet havde forhøjet
ansættelsen, for fleres vedkommende ret betydeligt
Det vedtoges at besvare skatteradets ansættelse i
hovedsagen således af sogneraaet ingen yderligere
oplysninger er i besiddelse af end som ved den oprin-
delige ansættelse og derfor nærmest må protestere mod
de foreslaede forhøjelse, som synes at være temmelig vilkårlig
valgte
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7 Ligning over erhverveskat for indeværende skattear foretoges

8 Amtsrådets Tilladelse til at yde er tilskud af 50 kr til

Tolne-Mosbjærg sygeplejeforening forelå Til eerretning

9 Beretning fra Foreningen til hjælp for ulykkeligt
stillede mødre forela tilligemed andragende om Tilskud

Henlagdes

10 Brændselsolinnævnet meddeler at der vil blive til-

bagebetalt 82 øre pr kilo af den ifjor modtagne petrolirom
til tærskning

11 Fra Mælkeudvalget forelå meddelse om en nyordning
af mælkeordningen fra 12/5 at regne Til efterretning

12 Sindal sogneråd meddeler at have pålignet A Jensen

Våen en erhvervsskat til Sindal Kommune af 50 kr

Det vedtoges at Klage over denne ansættelse
13 Følgende Ligninger anvistes til udbetaling

Bindslev Niels Kr Nielsen F 332 Kr. 82 Øre
Anders P Jensen A 320 , 51 

Tværsted P. Chr Vorn A 90 , 00
J. P. Olesen A 216 , 30 

Sulsted Ajstrup Anton Anderssen F 45 , 00 
Brønderslev Sammes hæsten 112 , 50 
Torslev Marie Jakobsen 96 , 50 
Hatting Torslev Anna Fågård 103 , 39
Hjøring Martin H Nielsen heisten 1 230 , 81

Christian ChristensenA 213 , 83
Frederikshavn Ellen T Andersen A 123 , 56

Martine Nielsdatter A 203 , 33 
Astrup Anna GotfredsenF 140 , 02

St. Hans St Olaj Karl Jensens Eke St 97 , 50
Sindal Chr Thomsen A 104 , 25

Georgins Nielsen F 174 , 34
Nielsine Nielsen F 45.00

Smidstrup Kristian Andreasen A 239.74
Odder Axex Kr Andreasen F 101 , 44 

14 Udstykningsandragende om udstykning af

ca 6 td land af Boettet til A. Jensen Pårn
Anbefaledes
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7
Ligning over erhverveskat for indeværende skattear foretoges
8
Amtsrådets Tilladelse til at yde er tilskud af 50 kr til
Tolne-Mosbjærg sygeplejeforening forelå Til eerretning
9
Beretning fra Foreningen til hjælp for ulykkeligt
stillede mødre forela tilligemed andragende om Tilskud
Henlagdes
10
Brændselsolinnævnet meddeler at der vil blive til-
bagebetalt 82 øre pr kilo af den ifjor modtagne petrolirom
til tærskning
11
Fra Mælkeudvalget forelå meddelse om en nyordning
af mælkeordningen fra 12/5 at regne Til efterretning
12
Sindal sogneråd meddeler at have pålignet A Jensen
Våen en erhvervsskat til Sindal Kommune af 50 kr
Det vedtoges at Klage over denne ansættelse
13
Følgende Ligninger anvistes til udbetaling

Bindslev Niels Kr Nielsen F 332 Kr. 82 Øre
Anders P Jensen A 320 , 51

Tværsted P. Chr Vorn A 90 , 00
J. P. Olesen A 216 , 30

Sulsted Ajstrup Anton Anderssen
F

45 , 00
Brønderslev Sammes hæsten 112 , 50
Torslev Marie Jakobsen 96 , 50
Hatting Torslev Anna Fågård 103 , 39
Hjøring Martin H Nielsen heisten

1
230 , 81

Christian Christensen
A

213 , 83
Frederikshavn Ellen T Andersen A 123 , 56

Martine Nielsdatter
A

203 , 33
Astrup Anna Gotfredsen F

140 , 02
St. Hans St Olaj Karl Jensens Eke  St 97 , 50

Sindal Chr Thomsen A 104 , 25

Georgins Nielsen F 174 , 34

Nielsine Nielsen
F

45.00

Smidstrup Kristian Andreasen
A
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Odder Axex Kr Andreasen

F

101 , 44

14
Udstykningsandragende om udstykning af
ca 6 td land af Boettet til A. Jensen Pårn
Anbefaledes
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15 Poe sædvallig forelå en mængde crkulære

dog uden nogen væsenlig betydning

16 Andragende fra Fru Margorte Korsholt og Fru

Sevine Olsen om fritagelse for erhvevet som tilsyns-

førende med plejebørn Fru Krn Jensen Vestergard

og Laura Kristiansen Kietten valgtes

17 Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes

brændsleshjælp som følger Ane Pedersen 40 Kr

Maren Mogensen 35 Kr Karin Pedersen 40 Kr

Torben Christiansen 50 Kr Marin Larsen Gaden 40 Kr

Thommn Poulsen 30 Kr Sin Kristensen 40 Kr

Ane Pedersen 30 kr Stein Andersen 30 Kr

Else Marie Jensen 30 Kr Mariane Jensdatte 30 Kr

Næste møde afholdes afholdes Tisdag den 8 Juni

J Kr Kristensen Marius Jensen Martin Thomsen

Daniel Holm- Kristen Jensen Jens Korsholt

Peter Kristensen

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 8 Juli 1919

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1
St Hans St Olaj sogneråd meddeler at have anerkendt

den døvstumme Aksel Peter Larsen forsørgelsesberettiget

der i kommunen og er villig til at yde fuld refusion

af den foreløbige plejeløn 30 kr månden Til efterretning

2 Vennebjerg Herredskonter begæres forskudvis udlagt

alimentationsbidrag for Murer J C Christensen refun-

deret med 46 Kr Anvistes

3 Andragende fra Lars Kr Olesen Eskjær hede om

alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 Kr mdlg fra

den 1ds. at regne
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15
Poe sædvallig forelå en mængde crkulære
dog uden nogen væsenlig betydning
16

Andragende fra Fru Margorte Korsholt og Fru
Sevine Olsen om fritagelse for erhvevet som tilsyns-
førende med plejebørn Fru Krn Jensen Vestergard
og Laura Kristiansen Kietten valgtes
17

Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes
brændsleshjælp som følger Ane Pedersen 40 Kr
Maren Mogensen 35 Kr Karin Pedersen 40 Kr
Torben Christiansen 50 Kr Marin Larsen Gaden 40 Kr
Thommn Poulsen 30 Kr Sin Kristensen 40 Kr
Ane Pedersen 30 kr Stein Andersen 30 Kr
Else Marie Jensen 30 Kr Mariane Jensdatte 30 Kr
Næste møde afholdes afholdes Tisdag den 8 Juni
J Kr Kristensen Marius Jensen Martin Thomsen
Daniel Holm- Kristen Jensen Jens Korsholt

Peter Kristensen
Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 8 Juli 1919
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
St Hans St Olaj sogneråd meddeler at have anerkendt
den døvstumme Aksel Peter Larsen forsørgelsesberettiget
der i kommunen og er villig til at yde fuld refusion
af den foreløbige plejeløn 30 kr månden Til efterretning
2
Vennebjerg Herredskonter begæres forskudvis udlagt
alimentationsbidrag for Murer J C Christensen refun-
deret med 46 Kr Anvistes
3

Andragende fra Lars Kr Olesen Eskjær hede om
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 Kr mdlg fra
den 1ds. at regne



303Forskjelligt
Årsberetning fra Selskabet De hjemløses venner" forelå

med begæring om tilskud Henlagdes

Selskabet for sundhedspleje i Danmark indbyder til
deltagelse i det hygiegniske møde i København 2 til 5 sept
i år. Henlagdes

Dagsorden til Hjøring amts sognerådsforenings den
12 d. forelå. Til at obsevre generalforsamlingen valgtes
Til repræsentanter Kristen Jensen og Martin Thomsen

Bindslev Sognerad meddeler at have ansat
Peter Sørensen Bjørnebæk til erhvervsskat 4.20 øre
Niels Vestergard Møstrup 4 , 20 
Tolne sogneråd

30 , 00
Afholdsvært Rasmus Hansen 36,00 
Hmd Jens Madsen 18,00
Gårdejer Isak Nørgard 5.40

Sværsted Ugb sogneråd meddeler at have indsat
den Propt A Jensen, Våen pålignede erhvervsskat fra

48 Kr 54 øre til 15 Kr 00 øre Det vedtoges at klage over
Rasmus Hansen og Jens Madsens ansættelse

En del indenrigsministerielee cirkulærer forelå
som sædvanlig og toges til efterretning

Pastor Engberg andrager om på kirkebestyrelsens
vegne at kommunen vil yde et tilskud til kirken
Udgifter på 200 Kr for regnskabsåret 1918/19 Bevilgedes

Det vedtoges at andrage amtsrådet om Tilladelse
til at lade den optagne kassekredit i Sindat bank
blive løbende indtil videre, samt at lade regn-
skabsåret 1917/18 slutte med underskud, uagtet det
forrige regnskabsår ogsa sluttede med et mindre
underskud

Næste, møde afholdes Tirsdag den 12 august 1918
J. H. Kristensen

Jens Korsholt Kristen JensenMartin Thomsen Daniel Holm Peter Kristensen
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Forskjelligt
Årsberetning fra Selskabet De hjemløses venner" forelå
med begæring om tilskud Henlagdes
Selskabet for sundhedspleje i Danmark indbyder til
deltagelse i det hygiegniske møde i København 2 til 5 sept
i år. Henlagdes
Dagsorden til Hjøring amts sognerådsforenings den
12 d. forelå. Til at obsevre generalforsamlingen valgtes
Til repræsentanter Kristen Jensen og Martin Thomsen
Bindslev Sognerad meddeler at have ansat
Peter Sørensen Bjørnebæk til erhvervsskat

4.20 øre
Niels Vestergard Møstrup

4 , 20
Tolne sogneråd

30 , 00
Afholdsvært Rasmus Hansen

36,00
Hmd

Jens Madsen
18,00

Gårdejer Isak Nørgard
5.40

Sværsted Ugb sogneråd meddeler at have indsat
den Propt A Jensen, Våen pålignede erhvervsskat fra
48 Kr 54 øre til 15 Kr 00 øre

Det vedtoges at klage over
Rasmus Hansen og Jens Madsens ansættelse
En del indenrigsministerielee cirkulærer forelå
som sædvanlig og toges til efterretning
Pastor Engberg andrager om på kirkebestyrelsens
vegne at kommunen vil yde et tilskud til kirken
Udgifter på 200 Kr for regnskabsåret 1918/19 Bevilgedes
Det vedtoges at andrage amtsrådet om Tilladelse
til at lade den optagne kassekredit i Sindat bank
blive løbende indtil videre, samt at lade regn-
skabsåret 1917/18 slutte med underskud, uagtet det
forrige regnskabsår ogsa sluttede med et mindre
underskud
Næste, møde afholdes Tirsdag den 12 august 1918
J. H. Kristensen

Jens Korsholt Kristen Jensen
Martin Thomsen

Daniel Holm Peter Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 aug. 1919

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Udvalget for fattigvæsenet i Århus meddeler at have tilstået

Skomager Søren Christian Pedersen en huslejehjælp af 23 kr 50 Øre

Til efterretning

2 Udvalget for fattigvæsenet i Hjøring meddeler at have

tilstået Martin A Nielsens kone 3000 tørv Til efterretning

3 Skrivelse fra Volstrup sogneråd med meddelelse

om at der er tilstået en Marie Jakobsen der er tilflyttet

fra Torslev en fattigunderstøttelse af 20 kr mdlg. fra

1/4 i år at regne samt 35 kr til brændsel, med

forespørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget her

Til efterretning i Anerkendes

4 Skrivelse fra Magistraten København med meddelelse

om at den fattigunderstøttede Valdemar Jensen erkendes

forsørgelsesberettiget i København Til efterretning

5 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring anmelder

at have tilstået Christians Christensen 50 kr til blændsel

Til efterretning

6 Indberetning fra sognepræsten om fødsles i 1st halvår

1919 Notives som fødehjemshedsberettiget her

med 1 fødsel med undtagelse af 1 fødsel som

antagelig skal noteres i Tværsted.

Vejvæsen

7 Skrivelse fra Hjøring amt af 24/7 med anmod-

ning om sogneråades geringer angående en

ændring af amtets politivedtægt saledes at der

påbydts lygtetvang overfor alle forspandte køretøjer

om natten fra l august til 15 maj. Skrivelsen

er fremkommen på foranledning af Kgl dansk

automobilklub og Forende danske motorejere

Det vedtoges at besvare forespørgslen således

at man ikke anser en sådan lygtetvang for

nødvendig her i kommunen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 aug. 1919
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
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3
Skrivelse fra Volstrup sogneråd med meddelelse
om at der er tilstået en Marie Jakobsen der er tilflyttet
fra Torslev en fattigunderstøttelse af 20 kr mdlg. fra
1/4 i år at regne samt 35 kr til brændsel, med
forespørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget her
Til efterretning i Anerkendes
4
Skrivelse fra Magistraten København med meddelelse
om at den fattigunderstøttede Valdemar Jensen erkendes
forsørgelsesberettiget i København Til efterretning
5
Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring anmelder
at
have tilstået Christians Christensen 50 kr til blændsel
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6
Indberetning fra sognepræsten om fødsles i 1st halvår
1919 Notives som fødehjemshedsberettiget her
med 1 fødsel med undtagelse af 1 fødsel som
antagelig skal noteres i Tværsted.
Vejvæsen
7

Skrivelse fra Hjøring amt af 24/7 med anmod-
ning om sogneråades geringer angående en
ændring af amtets politivedtægt saledes at der
påbydts lygtetvang overfor alle forspandte køretøjer
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Det vedtoges at besvare forespørgslen således
at man ikke anser en sådan lygtetvang for
nødvendig her i kommunen
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8 Årsberetning fra Finsens institut forelå
9 Der forelå 4 udstykningsandragender til sognerådets

påtegning og anbefaling  Alle andragenderne
anbefaledet

10 Andragende fra Maren Larsen Gaden
om forhøjelse af plejelønnen for barnet Ove

Arendal Wunderrow. Bevilgedes 25 kr fjerdengårlig
fra 1/7 at regne

11 Ligeledes andragende fra Maren Mogensen
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 25 Kr mdlg. fra den 1/9 at regne

Næste møde afholdes Tirsdag den 9 septb 1919
J. Kr. Kristensen Marius Jensen, Martin Thomsen
Peter Kristensen Daniel  Holm- Jens Korsholt

Kristen Jensen

Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 9 septb. 1919

Fattigvæsen
1 Magistraten København begærer forskudvis udlagt

alimentationsbidrag med for Anders P Pedersen refunderet
med 46 Kr 70 ØreAnvistes

2 Han Herreders Kontor ligeledes for Bødker Petersen
med 47 Kr Anvistes

3 Århus Politikammer ligeledes for samme med
145 KrAnvistes

4 Kristiane Lygten tilstødes 25 Kr til brændsel

Alderdomsunderstøttelse
5 Åsted Skjæring sogneråd erkender i skrivelse af

16/18 Lars Olesen for forsørgelsesberettiget der i kommunen
Til efterretning

6 Andragende fra Kristen Valther om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 15 Kr mdlg fra den 1ste ds. at regne
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Der forelå 4 udstykningsandragender til sognerådets
påtegning og anbefaling  Alle andragenderne
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Andragende fra Maren Larsen Gaden
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fra 1/7 at regne
11
Ligeledes andragende fra Maren Mogensen
om forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 25 Kr mdlg. fra den 1/9 at regne
Næste møde afholdes Tirsdag den 9 septb 1919
J. Kr. Kristensen Marius Jensen, Martin Thomsen
Peter Kristensen

Daniel  Holm- Jens Korsholt
Kristen Jensen
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i fattiggården Tirsdag den 9 septb. 1919
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1
Magistraten København begærer forskudvis udlagt
alimentationsbidrag med for Anders P Pedersen refunderet
med 46 Kr 70 Øre
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5
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16/18 Lars Olesen for forsørgelsesberettiget der i kommunen
Til efterretning
6
Andragende fra Kristen Valther om alderdomsunderstøttelse
Bevilgedes 15 Kr mdlg fra den 1ste ds. at regne
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Vejvæsen

7 Det vedtoges at averten om tilbud fra 35 a 40 kr
Skjærier at livere i løbet af efteråret og vinteren

Forskjellige
6 Skrivelse fra Hjøring amt af 6 ds. med anvisning

på restbeløb af statens tilskud til alderdomsforsørgelse
i regnskabsåret 1917/18 med 196 Kr 22 Øre Til Efterretning

9 Årsberetning fra Danmarks afholdsforening forelå
med anmodning om Tilskud Henlagdes

10
Ligeledes fra Soldaterhjemmet i Ålborg, og National-

foreningen. Sidstnævnte bevilgedes 10 Kr som tilskud
11 Tolne Sogneråd meddeler i skrivelse af 16/8 at man

ikke har kunne indgå på at nedsætte den Hmd Rasmus
Hansen og Hmd Jens Jørg Madsen pålignede erhvervsskat
til Tolne kommune for indeværende skatteår Til efter
retning

12 Skatterådet meddeler i skrivelse af 28/8 at skatterådet
har forhøjet ansættelserne for ialt 22 Skatteyderes vedkom-
mende især for indkomstens vedkommende

13 Et andragende om udstykning af Gårdejer Julius
Grårups ejendom Vestergard anbefaledes

14 Andragende fra Murerfagets arbejdsløshedskasse
om tilskud med 9 Kr 63 øre Bevilgedes

15 Ligeledes fra Arbejdsmændenes arbejdsløshedskasse
med 58 Kr 50 Øre samt Malerens arbejdsløshedskasse
med 21 Kr Bevilgedes

16 Børglum Herredskontor begærer udlagt alimentation
bidrag for Christian Petersen refunderes med 4 Kr
Anvistes

17 Som sædvanlig forelå en mængde cirkulær es
fra indenrigsministeriet som toger til efterretning

Næste møde afholdes Tirsdag den 14 oktober

J Kr Kristensen Daniel Holm
Jens Korsholt Kristen Jensen
Martin Thomsen Peter Kristensen

Marius Jensen
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Sognerådsmødet

i fattiggården tirsdag den 14 oktober 1919

Fattigvæsen
1 Skrivelse fra Horne Asdal sogneråd angående en ugift

Josefine Thomine Hansen der har et barn for hvem kommunen
yder en plejeløn af 60 Kr årlig. Man forespørger om bemeldte
Josstine Thomsen Hansen erkendes forsørgelsesberettiget her og om
man er villig til at yde fuld refusion af nævnte Plejeløn
Erkender forsørgelsesberettiget her, og ydes fuld refusion

2 Politikasseret i Frederikshavn begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede Aksel Edvard
Ottenius Andersen refunderet med 48 Kr Anvistes Afso-
ning begæres.

3 N Sundby fattigudvalg meddeler at have tilstået Ane
Johanne Marine Thomsen en understøttelse af 20 Kr ogog 8 Kr ugentlig Forudegshuslegehjælp

forespørger om hun ekendes forsørgelsesberettiget her
Erkendes forsørgelsesberettiget her

4 Astrup Sognerad meddeler at have forhøjet understøttelsen
til Anna Gotfredsen til 25 Kr mdlg. for vinterhalvaret

Til efterretning
5 Fattigudvalget Hjøring anmolder at have tilstået

Martin A Nielsens kone hjælp til børnefodtøj Til efterretning

6 Sindal Sogneråd anmelder at have tilstået Georgius
Nielsen en understøttelser af 45 Kr mdlg. fra den 1/10 at regne
Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse
7 Thomas Nielsen Skjellet andrager om forhøjelse af

sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 25 kr mdlg
for vinterhalvåret

8 Frederikshavn byråds udvalg for alderdomsunder-
støttelse anmelder at den alderdomsunderstøttede
enke Ellen M Andersen er afgøet ved døden og at der
er bevilget en begravelseshjælp af 50 Kr Til efterretning

9 Bindslev Sogneråd anmelder at have forhøjet under-
støttelsen til Anders P Jensen til 60 Kr mdlg fra de
1/9 at regne Til efterretning
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Vejvæsen

9 I henhold til annonce i bladene om tilbud pa
Skjærier var der indkommen tilbud fra Karl Hejdemann

Frederikshavn om levering til en pris af 16 Kr pr Rubik
meler eller ca 106 Kr pr Kbf på banevogn i Frederikshavn
samt fra Skjærvefabrikken  Vangen" pr Frederikshavn til

en Pris af fra 100 til 115 Kr pr kaf ligeledes pr banevogn i
Frederikshavn Tilbudt fra Karl Hejdemann antoges

Forskjelligt
10 Der forhandledes om der var grund til at foretage sig

noget i henhold til dyrtidsloven af 30 Juni i år særlig med
hensyn til hjælp til brændsel Det vedtoges ikke at
uddele brændsnshjælp i henhold til den nævnte lov
men ivørigt at uddele dyrtidshjælp gennem hjælpekassen som

11 Der forelå en skrivelse fra Kredslæge V Holm Frederikshavn
med henstilling om ønskeligheden af at der udarbejdedes
og vedtoges en sundhedsvedtægt for kommunen
Sognerådet fandt det ikke nødvendigt for tiden, at
få en sundhedsvedtægt.

12 Fra den overordentlige kommission af 8 aug. 1914
forelå tilstillet standard prislister for restaurationer til brug
ved fastsættelse af maksemalpriser i restaurationer. Til

efterretning

13 Fra Den sønderjydske Fond forelå en henvendelse om
at der dannes en komite med det formål at der fra genfore-
ningsdagen foretoges en yderligere indsamling til Fonden, samt
at hver indbygger gav et bidrag af 1 Kr, imod at de modtog en
kunstnerisk udført kvittering der kunde tjæne som et minde
om dagen. Det vedtoges at besvare henvendelsen direkte
at sognerådet er villigt til at fungere som komite og
Foretage den nævnte indsamling

Fra foreningen "Søndergydem" forelå tilstillet skemmer
til udfyldning for de beboere i kommunen der er født i
Sønderjylland og derfor har stemmeret ved afstemningen
Der findes savidt vides ingen sadanen her i kommunens

15 Skrivelse fra Amtet af 9 ds. hvormed udbedes sogn
rådets ytringer angaende ændringer i lov oen understøt-
delser til børn af enker og enkemænd, især med hensyn
til forhøjelse af understøttelserne Det vedtoges at besvare

forespørgslen saledes at såvel indtægtsgrænsen som understøtte
måske burde forhøjes med 20 á 30 pct
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16 Beretning fra "Samfundet, og Hjemmet for Vanføre
med begæring om tilskud 1 Henlagdes

17 Ligeledes fra selskabet  Fængselshjælpen" Henlagdes

18 Andragende fra Landarbejdernes Arbejdsløshedskasse
om tilskud Til efterretning

19 Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 22/9 og skrivelse
fra Amtet af 29/9 angående administrationen af kornloven
af 19/9 hvorefter sognerådet vil have at vælge et Forundrn
frå 3 Medlemmer i kommunen Partikulier Julius Jensen
Mosbjærg Gårdejer Otto Kristensen Vogn og Gårdejer Julius Grårup
Vestergard genvalgtes

20 Endvidere forelå som sædvanligt en mængde cirkulærer
især angående rationeringsforhold og kornlovens administrar
tion som tages til efterretning

21 Andragende fra Hnd J Kr Sørig Blæsbjærg om tilskud
af kommunen til udgifterne ved en forberedende under
søgelse af planlægning af vandafledning og tilførsel af
mergel på ca 5000 ha lund i Blæsbjærg langs Nors å
samt Jerup og Elling moser. Det vedtoges at yde et

tilskud af 300 kr. under forbehold af at Råbjerg og Elling
kommuner yder et tilsvarende tilskud, og af Amtsrådets
tilladelse

22 Andragende fra enke Ane Sofie Jensen af Måstrup
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 25 Kr mdlg. fra
den 1 ds. at regne

23 Niels Larsen Jensen Måstrup bevilgedes en forhøjelse
af 3 Kr mdlg fra den 1/11 at regne

Næste møde afholdes tirsdag den 11 nover 1 år

J Kr Kristensen Peter Kristensen Jens Korsholt
Martin Thomsen Kristen Jensen Marius Jensen

Daniel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården Torsdag den 13 novbr 1919

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1
Fattigudvalget i Hjøring meddeler at Huslejehjælpen

til Martin A Nielsens kone er forhøjet til 180 kr årlig fra 1/10 at regne

Ti efterretning

2 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Frederikshavn meddeler

at der er tilstået Martine Margrite Nielsen 1000 tørv samt 15 kr

i brændselshjælp desuden er den måndlige understøttelse

forhøjet til 32 Kr med tillæg af 50 % Til efterretning

3 Andragende fra alderdomsunderstøttet Kristen Valther

om brændselshjælp Bevilgedes 25 Kr

4 Andragende fra Jens Peter Olsen Eskjærhede om alder-

domsunderstøttelse Bevilgedes 35 kr mdlg. fra den  1dr at regne

Skolevæsen

5 Skrivelse fra Skolefondskassereren hvormed udbedes sog-

nerådets vedtagelse om størrelsen af lærerlønningene ifølge den

ny lønningslov fra 1st oktober 1 år at regne. Loven fastsætter

to skalæer for begyndelsesløn nemlig

a/ 2640 kr. stigenede med 360 Kr hvert 3den år til 4440 kr

b/ 2340 " 4140

Det vedtoges at fastsætte den højeste skala som begyndet

årsløn ved samtlige lærerembeder i Kommunens.

Forskielligt

6 Fra skatterådet forelå tilstillet lov om tillæg til indkoms-

skatten til staten for året 1919/20 Til efterretning.

7
Fra Hjøring amt forelå meddelelse, om at den af sogne-

rådet i sin tid indsendte klage over Sindal sogneråds annet-

telse af Gårdejer A. Jensen Våen til ehvervsskat til Sindal

Indkomstensættelsen nedsættes med haldelen til 1500 kr

Til efterretning

8 Årberetning fra opdragelsesanstalting Himmelbjerg-

gårdens forela med anmodning om tilskud. Henlagdes

9 Andragende fra Murerfagets arbejdsløshedskasse om

tilskud Til efterretning
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Sognerådsmøde

i fattiggården Torsdag den 13 novbr 1919
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Fattigudvalget i Hjøring meddeler at Huslejehjælpen
til Martin A Nielsens kone er forhøjet til 180 kr årlig fra 1/10 at regne
Ti efterretning
2
Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Frederikshavn meddeler
at der er tilstået Martine Margrite Nielsen 1000 tørv samt 15 kr
i brændselshjælp desuden er den måndlige understøttelse
forhøjet til 32 Kr med tillæg af 50 % Til efterretning
3
Andragende fra alderdomsunderstøttet Kristen Valther
om brændselshjælp Bevilgedes 25 Kr
4
Andragende fra Jens Peter Olsen Eskjærhede om alder-
domsunderstøttelse Bevilgedes 35 kr mdlg. fra den  1dr at regne
Skolevæsen
5
Skrivelse fra Skolefondskassereren hvormed udbedes sog-
nerådets vedtagelse om størrelsen af lærerlønningene ifølge den
ny lønningslov fra 1st oktober 1 år at regne. Loven fastsætter
to skalæer for begyndelsesløn nemlig
a/ 2640 kr. stigenede med 360 Kr hvert 3den år til 4440 kr
b/ 2340 "

4140
Det vedtoges at fastsætte den højeste skala som begyndet
årsløn ved samtlige lærerembeder i Kommunens.
Forskielligt
6
Fra skatterådet forelå tilstillet lov om tillæg til indkoms-
skatten til staten for året 1919/20 Til efterretning.
7
Fra Hjøring amt forelå meddelelse, om at den af sogne-
rådet i sin tid indsendte klage over Sindal sogneråds annet-
telse af Gårdejer A. Jensen Våen til ehvervsskat til Sindal
Indkomstensættelsen nedsættes med haldelen til 1500 kr
Til efterretning
8
Årberetning fra opdragelsesanstalting Himmelbjerg-
gårdens forela med anmodning om tilskud. Henlagdes
9
Andragende fra Murerfagets arbejdsløshedskasse om
tilskud Til efterretning
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10 Skrivelse fra Politimesteren i Frederikshavn om anskaffelse

af en ny brandprotokol til brandfogden i Blæsbjerg distrikt
Anskaffes.

11 Meddelelse fra Hjøring amts sygehus om at Margorte Vestergård
datter af Hmd Niels Vestergård Måstrup er indlagt til ulderlags-
fra behandling på sygehuset som lidende af difterites Til efter
retning

12 Da hidtilværende Snefoged i 4de distrikt Forpagter
Herluf Lassen Nørgård er bortflyttet valgtes Hmd Ejner
Kristensen Dyrhaven til Snefoged i distriktet

13 Alderdomsunderstøttet Maren Katrine Pedersen andrager
den forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse. Bevilgedes
20 Kr mdlg. foruden sædvanlig dyrtidstillæg fra 1/12 at regne

14 Da den oprindelige ligning viser sig aldeles utilstræk-
kelig til at dække kommunens udgifter i indeværende
regnskabsår vedtoges det at andrage Amtsrådet om
Tilladelse til at udskrive som ekstraligning 25%
af den oprindelige ligning

15 I henhold til dyrtidsloven af 31/10 i år og cirkulærer fra
indenrigsministeriet af 10 st vedtoges at indele rabatmærker
på sødmælk til børn under 12 og ligeledes rabatmærker på
flæsk til de husstande der ikke er selvforsørgere og som
ikke er ansat til en indkomst af over 2500 Kr, indtil den

31 marts i år

16 Ved fællesforhandling med bestyrelsen for hjælpekassen
som var tilstede vedtoges det, ligesom hidtil at uddele
det beløb som er stillet til rådighed for kommunen
i henhold til dyrtidsloven af 31/10 i år ligesom hidtil
gennem hjælpekassen, efter bestyrelsens skøn, væsentligst
kontont

17 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Horne Asdal Josefine Hansens Learn 30 Kr 00 Øre
St Hans St Olaj Karl Jensens enke 136 , 50 
Sindal Georgius Nielsen 222 , 86 "

Kirsten Nielsen 45 , 00
Kr Thomsen 90 , 00

Astrup Anna Gotfredsen 81 , 00



311
10
Skrivelse fra Politimesteren i Frederikshavn om anskaffelse
af en ny brandprotokol til brandfogden i Blæsbjerg distrikt
Anskaffes.
11
Meddelelse fra Hjøring amts sygehus om at Margorte Vestergård
datter af Hmd Niels Vestergård Måstrup er indlagt til ulderlags-
fra behandling på sygehuset som lidende af difterites Til efter
retning
12
Da hidtilværende Snefoged i 4de distrikt Forpagter
Herluf Lassen Nørgård er bortflyttet valgtes Hmd Ejner
Kristensen Dyrhaven til Snefoged i distriktet
13
Alderdomsunderstøttet Maren Katrine Pedersen andrager
den forhøjelse af sin alderdomsunderstøttelse. Bevilgedes
20 Kr mdlg. foruden sædvanlig dyrtidstillæg fra 1/12 at regne
14
Da den oprindelige ligning viser sig aldeles utilstræk-
kelig til at dække kommunens udgifter i indeværende
regnskabsår vedtoges det at andrage Amtsrådet om
Tilladelse til at udskrive som ekstraligning 25%
af den oprindelige ligning
15
I henhold til dyrtidsloven af 31/10 i år og cirkulærer fra
indenrigsministeriet af 10 st vedtoges at indele rabatmærker
på sødmælk til børn under 12 og ligeledes rabatmærker på
flæsk til de husstande der ikke er selvforsørgere og som
ikke er ansat til en indkomst af over 2500 Kr, indtil den
31 marts i år
16
Ved fællesforhandling med bestyrelsen for hjælpekassen
som var tilstede vedtoges det, ligesom hidtil at uddele
det beløb som er stillet til rådighed for kommunen
i henhold til dyrtidsloven af 31/10 i år ligesom hidtil
gennem hjælpekassen, efter bestyrelsens skøn, væsentligst
kontont
17
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Horne Asdal

Josefine Hansens Learn
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St Hans St Olaj
Karl Jensens enke
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222 , 86 "

Kirsten Nielsen
45 , 00
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Hjøring Martin A Nielsens kone 353 Kr 62 Øre
Christiane Christensen 207 , 08

Brønderslev Anton Andersens hustru 112 , 50
Frederikshavn Martins Nielsdatter 164 , 18

Ellen M Andersen 167 , 93

Valstrup Marie Jakobsen 116 , 25

Tværsted Ugb. Jens P Olesen 192 , 00

P Chr. Vorm 97 , 50 

Århus Søren Chr Pedersen 52 , 88

Sulsted Ajstrup Anton Andersen 82 , 50

Bindslev Niels Hr Nielsen 271 , 50

A P Jensen 262 , 50 

N  Sundby Martin Thomsen 7 , 50

Bjærgby Mygdal Josefins Thomsens barn 22 , 50

Sindal Apotek Fattigvæsen 36 , 35

Alderdomsunderstøttelse 175 , 30

Læge Mår Sindal Fattigvæsen 41 , 00

Alderdomsunderstøttelse 74 , 00
Læge Storgard Hjøring 6 , 00

Frederikshavn Apotek 59 , 85

Læge Laursen Bindslev 11 , 95

Løve Apoteket Hjøring 6 , 40.

Hatting Thorsted Axe Thågard 87 , 75

J. Kr. Krstensen Daniel Holm Kristen Jensen
Martin Thomsen Peter Kristensen Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården mandag den 8 decbr 1919
Alderdomsunderstøttelse
1 Skrivelse fra Tværsted Uggerby sogneråd af 13/11 hvormed

Ann Sofie Jørgensdatter erkendes forsørgelsesberettiget der i
kommunens Til efterretning

Skolevæsen
2 Forhandling med alle kommunens lærere der var tilstede

om ordning af brændselsforholdene og rengøring i skolerns
m.v. i henhold til den ny lønningslov af 14/10 i årDer opnådes enighed om at lærerne godtgør kommunen halvdelen af det

beløb som der er indkøbt brændsel for i år, I næste regnskabsår sørger
lærerne selv for brændsel imod at kommunen betaler 2/5 af dette

rengøringen besøger lærerne imod et vederlag af 175 Kr årlig Overenskomsten betragtes
som gældende indtil den opsiges af en af parterne hvilket skal ske til 1ste April

med mindst 3 måneders varselVejvæsen
3 Vejoversigten for indeværende år forelå tilbagesendt

fra amtet med vejkommiteens bemærkninger, som
toges til efterretning

Forskjelligt
4 Skrivelse fra Amtet af 18/11 med anvisning på 1ste rate

af det årlige kommunetilskud med 476 Kr 30 Øre Til efter-
retning

5 Fra Landinspektør Em Nielsen, forelå tilsendt et andragende
om udstykning af O P. Jensens ejendom Matr nr. 21 af Måstrup

Kunde ikke anbefales
6 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 8/6 og bekendtgørelse

af s.d. angående hegnet i landets skove og plantager samt
handel med brændsel Til Efterretning

7 Ligeledes cirkulære fra indenrigsministeriet af 5/11 angående
fastsættelse af husleje og nedsættelse af huslejenævn i Man fandt
ingen anledning til nedsættelse af et huslejenævn.

8 Andragende fra Mission blandt hjemløse Mand Kjøben-
havn om tilskud Henlagdes

9 Skrivelse fra Skatterådet af 3 ds. om at sognerådet lader
sig repræsentere ved et møde som et udvalg af landsoverskatte-
rådet afholder Tirsdag den 9 ds i Hjøring Til at give møde

J. Kr Kristensen Jens Horsholt Kjirker Jensen og P Kristensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården mandag den 8 decbr 1919
Alderdomsunderstøttelse
1
Skrivelse fra Tværsted Uggerby sogneråd af 13/11 hvormed
Ann Sofie Jørgensdatter erkendes forsørgelsesberettiget der i
kommunens Til efterretning
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Der opnådes enighed om at lærerne godtgør kommunen halvdelen af det
beløb som der er indkøbt brændsel for i år, I næste regnskabsår sørger
lærerne selv for brændsel imod at kommunen betaler 2/5 af dette
rengøringen besøger lærerne imod et vederlag af 175 Kr årlig Overenskomsten betragtes
som gældende indtil den opsiges af en af parterne hvilket skal ske til 1ste April

med mindst 3 måneders varsel
Vejvæsen
3
Vejoversigten for indeværende år forelå tilbagesendt
fra amtet med vejkommiteens bemærkninger, som
toges til efterretning
Forskjelligt
4
Skrivelse fra Amtet af 18/11 med anvisning på 1ste rate
af det årlige kommunetilskud med 476 Kr 30 Øre Til efter-
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5
Fra Landinspektør Em Nielsen, forelå tilsendt et andragende
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6
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7
Ligeledes cirkulære fra indenrigsministeriet af 5/11 angående
fastsættelse af husleje og nedsættelse af huslejenævn i Man fandt
ingen anledning til nedsættelse af et huslejenævn.
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Andragende fra Mission blandt hjemløse Mand Kjøben-
havn om tilskud Henlagdes
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10 Andragende fra Mosbjærg sygekasse om tilskud af kom-

munen for indeværende at Bevilgedes 100 Kr

11 Skrivelse fra Nørre Sundby byråds fattigudvalg angående

en kreaturtrækker Antan Anderssn der som tilskadskom-

men er indlagt på den derværende fattiggard, med forespøn

sel om han erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunen

Erkendes forsørgelsesberettiget her

12 Skrivelse fra Tolne Sogneråd af 4 as om at man har

tilstået enke Marie Nielsen i Tolne en understøttelse i

henhold til enkebørnsloven af 240 Kr årlig til hendes 2 børn

med forespørgsel om herværende Sogneråd er villig til at yde

lovmæssig refusion af den tilstaede understøttelse Erkendes

forsørgelsesberettiget her.

13 Skrivelse fra Hjøring amt af 6 ds med amtsrådets

tilladelse til ekstraordinert af forhøje skatteligningen med

25% for indeværende skatteår Til efterretning

14 Andragende fra alderdomsunderstøttet Ths Nielsen

af Skjellet om at blive optaget fra Kommunens alderdoms-

asyl Tilbudes ophold på alderdomsasylet fra 1 Jan. 1920

15 Til brændsynsvidne i Blæsbjærg distrikt istedetfor

Hmd Ole Olsen Eskjær hede der er bortrejst valgtes Hmd

Hans Olsen Eskjær hede

16 Overslaget for næste regnskabsar forelå til 1ste

behandling Den endelige ligningsbeløb vedtoges det

at udsætte til 2der behandling begrundet på de vanske

lige forhold der gør det næsten umuligt at overse

stillingen

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 Januar 1920

J Kr Kristensen Daniel Holm Kristen Jensen

Martin Thomsen Peter Kristensen Marius Jensen

Jens Korsholt
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lovmæssig refusion af den tilstaede understøttelse Erkendes
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Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 13 Januar 1920

Fattigvæsen
1 Fattigudvalget Århus anmelder at have tilstadt Skomg,

Søren Chr Pedersen yderligere huslejehjælp Til efterretning

2 Odense Politikammer begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsørgelsesberettigede Chr Anton Christensen
med 96 Kr Anvistes

3 Forespørgsel fra Sindal Sogneråd om en Chr Albinus
Mikkelsen der har været indlagt fra sygehuset lidende af fnat
erkendes forsørgelsesberettiget her i kommunens

4 Skrivelse fra Odum Hadbjærg af 18/12 i år angående en
person ved navn Niels Michael Nielsen der tilligemed
et kvindfolk der ledsagede ham har været indlagt her
fra fattiggården, Man erkender den nævnte mandsperson

for forsørgelsesberettiget der i kommunen, medens man ikke
vil have noget at gøre med fruetimmeret Til efterretning

5 Fattigudvalget i N Sundby meddeler at have tilstået
Martine Thomsen en ekstrahjælp af 15 Kr til Julen Til efterretning

6 Fattigudvalget i Hjøring begærer et af Ugifte Augusta
Emilie Olsen af Tværsted på sygehuset den 14/18 i år født
barn, noteres som fødehjemstedsberettiget her i kom-
munen Kan ikke erkendes som fødehjemstedsberettiget her

7 Fattigudvalget i Hjøring meddeler at haae tilstået Martin
A Nielsens kone en beklædningshjælp af 30 Kr samt hjælp til
brændsel og 8 kr ekstra til Jul. Til efterretning

8
Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i 2det halvår

1919. Der alle noteredes som fødehjemstedsberettigede
her i Kommunen

Alderdomsunderstøttelse
9 Sindal Sogneråd meddeler at have tilstaet Dorthea Chri-

stiansen en alderdomsunderstøttelse af 20 Kr mdlg fra 1/12 i år
at regne og forespørger om hun erkendes forsørgelsesberettiget
her i kommunens Erkender forsørgelsesberettiget her
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10 Thomme Poulsen af Mæstrup andrager om forhøjelse

af sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 25 kr mdlg fra.

1/1 får at regne

Skolevæsen

11 Fra sognepræsten forelå tilstillet skemaer til brug ved

affættelse af en ny skoleplan i henhold til den ny lønnings-

lov Affattedes i henhold til Sognerådets og Kirkebesty

relsens tidligere vedtagelses For jordlodden vedtoges det at

foreslå et afdrag af 150 kr årlig ved Mosbjerg lærerembede

Forskjelligt

12 Fra skatterådet forelå tilstillet en fortegnelse over de beset-

ningsværdier som man vil foreslå at lægge til grund for beregningen

af den skattepligtige formuen ved den forestående ligning til statsskat

samt flere ændre meddelelser vedrørende ligningen som tages til

efterretning

13 Fra amtet forelå anvisning på statens tilskud til

Kommunens udgifter i henhold til lov af 7 aug. 1914 i året

1918/19 med 583 Kr 33 Øre og ligeledes anvisning på statens

tilskud i henhold til lov af 29/11 1913 med 125 Kr 53 Øre

samt meddelelse om at det påhviler kommunen at udrede

et beløb af 37 Kr 30 Øre som udgifter til vurdering til ejen-

domsskyld i afvigte finansæt

14 Skrivelse fra amtet af 2 ds. om at der skal foretages nye

valg af: Hegnsynsmænd ( lov af 6/3 1869 ) og vurderingmmænd

i henhold til lov af 25/3 1872. Til hegnsynsmænd valgtes

Gårdejer Adelhast Petersen Vogn Kr Larsen Vogn og P Chr

Jensen Kobbelhede, førstnævnte valgtes til formand Som supl

ant valgtes Peter Nielsen Nielsminde. Til vurderingsmænd de samme

15 Meddelelse fra amtet om at der for året 1920/21 er

pålignet Mosbjærg kommune et beløb af 377 Kr 75 Øre til

amtsrepartitionsfonden Til Efterretning

Fra amtet forelå ligeledes Tilstillet opgørelser over16

leveret rug af høsten 1918 som vil være at fremlægge til

eftersyn efter at være berigtigede foretages der en efterbetaling

af 1 kr pr. td ialt 1656 Kr 79 Øre Til Efterretning

17 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 8 decbr. i år angå-

ende påligning af en årlig kirkeskat som skal pålignig de

af Kommunens beboere der høret til folkekirken. Skattens

pålignis efter nærmere ordre ordre fra ministeriet gennem

stiftsøvrigheden, og beløbet skal efter at være opkrævet ligeledes

indbetalig til stiftsøvrigheden Toges til efterretning
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Fra skatterådet forelå tilstillet en fortegnelse over de beset-
ningsværdier som man vil foreslå at lægge til grund for beregningen
af den skattepligtige formuen ved den forestående ligning til statsskat
samt flere ændre meddelelser vedrørende ligningen som tages til
efterretning
13
Fra amtet forelå anvisning på statens tilskud til
Kommunens udgifter i henhold til lov af 7 aug. 1914 i året
1918/19 med 583 Kr 33 Øre og ligeledes anvisning på statens
tilskud i henhold til lov af 29/11 1913 med 125 Kr 53 Øre
samt meddelelse om at det påhviler kommunen at udrede
et beløb af 37 Kr 30 Øre som udgifter til vurdering til ejen-
domsskyld i afvigte finansæt
14
Skrivelse fra amtet af 2 ds. om at der skal foretages nye
valg af: Hegnsynsmænd ( lov af 6/3 1869 ) og vurderingmmænd
i henhold til lov af 25/3 1872. Til hegnsynsmænd valgtes
Gårdejer Adelhast Petersen Vogn Kr Larsen Vogn og P Chr
Jensen Kobbelhede, førstnævnte valgtes til formand Som supl
ant valgtes Peter Nielsen Nielsminde. Til vurderingsmænd de samme
15
Meddelelse fra amtet om at der for året 1920/21 er
pålignet Mosbjærg kommune et beløb af 377 Kr 75 Øre til
amtsrepartitionsfonden Til Efterretning
Fra amtet forelå ligeledes Tilstillet opgørelser over
16
leveret rug af høsten 1918 som vil være at fremlægge til
eftersyn efter at være berigtigede foretages der en efterbetaling
af 1 kr pr. td ialt 1656 Kr 79 Øre Til Efterretning
17
Cirkulære fra indenrigsministeriet af 8 decbr. i år angå-
ende påligning af en årlig kirkeskat som skal pålignig de
af Kommunens beboere der høret til folkekirken. Skattens
pålignis efter nærmere ordre ordre fra ministeriet gennem
stiftsøvrigheden, og beløbet skal efter at være opkrævet ligeledes
indbetalig til stiftsøvrigheden Toges til efterretning
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18 Andragende fra Tolne Mosbjærg sygeplejeforening om

tilskud af Kommunens kasseBevilgedes 100 Kr

19 Ligeledes anmodning fra historisk samfund for Hjøring amt
om at indtræde i samfundet som medlem, med et vist årligt
bidrag det vedtoges at tegne sig som medlem af samfundet

med et årligt bidrag af 10 Kr
20 Ligeledes begæring fra i Kirkens Korshær om bidrag

Henlagdes
21 En mængde cirkulærer forelå som sædvanligt

og toges til Efterretning

22 Mandtalsliste over de skatteydere der kunne ansættes
til statsskat i skatteåret 1920/21 affattedes

23 Den kommunale valgliste gældende fra 15/2 1 er til
14/2 1921 affattedes og fremlægges til eftersyn

24 Overslag over kommunens indtægter og udgifter i
regnskabsaret 1920/21 forelå til 2de behandling
Overslaget vedtoges som det forelå udarbejdet af formanden
det ballancerer med en sum af 38,156 Kr ov fr Skatteudlignin
gen bliver ialt 36,986 Kr

25 Legatsrenterne for året 1919 uddeltes til følgende
Ejler Ejlersen Holms legat 33 Kr 44 Øre Jens P Nielsen Måstrup

18 Kr 44 Øre og Jens Kr Jensen Mosbjærg hede 15 Kr
Severen Roser ligat 8 Kr 24 Øre Lars Thomsen Måstrup
Lars Andersens legat Arbejdsmd Peter Petersen Mosbjerg
Fris Kjeldgaads J. P. Christensens legat
Sine Andersen Måstrup

26 Maren Mogensen Måstrup andrager om forhøjelse af
sin alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 35 Kr mdlg fra
den 1 ds. at regne

Næste møde afholdes Tirsdag den 10 febr 1920
J Kr Kristensen Marius Jensen Jens Korholt
Kr. Jensen Martin Thomsen Peter Kristensen Pauiel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 Februar 1920
Fattigvæsen

1 Udvalget for fattigvæsent i Århus meddeler at have
tilstået Skomager Søren Chr Petersen yderligere hjælp til
husleje med ialt 47 Kr for 2 maneder Til efterretning

2 Bindslev Sogneråd meddeler at have anskaffet tøj
til Pottemager Niels kr Nielsen for ialt 137 kr. 83 Øre og
forhøjet den faste understøttelse til 15 Kr ugentlig for vinter
månederne Til efterretning

3 Udvalget for fattigvæsenet i Århus begærer en Fødsel
noteret i Kirkebogen her, da forældrene (Skomager Søren Chr
Pedersen og hustru) på fødselstiden modtog fattighjælp
som refunderedes herfra Noteres her

Alderdomsunderstøttelse
4 Hmd Anders Pedersen Mosbjerg andrager om

begravelseshjælp til den alderdomsunderstøttede Kirsten M
Kristensens begraves Bevilgedes 75 kr

5 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring meddel
at have tilstået samtlige alderdomsunderstøttede 12 Kr
for gifte og 8 Kr for ugifte i anledning af Jul, samt at a
er tilstået Christian Christensen et tillæg af 15 Kr mdlg. fra

6 den 1 ds. at regne Til efterretning

Skolevæsen
31 Da Lærer Jensen Møsbjerg skole ikke har erklæret sig

tilfreds med det i forrige møde vedtagne afkostnings
beløb for jordladden og der derfor i henhold til cirkulære
af 25/11 1919 skal vedlægges foretaget til Skoleplan om udtaler
af 2 uvillige landbrugskyndige mænd, hvoraf det ene valg
af Sognerådet og den anden af læreren Sognerådet
valgtes for sit vedkommende Gårdejer Bertel Holgard
Kjæret

7 Skrivelse fra Undervisningsministeriet af 7 ( angaende
gymnastikinspektørens indberetning over forefundere mangle
I Blæsbjerg skole mangler 1 Hvingtor og 20 koppetrik
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319Ved Måstrup skole forlanges anbragt Remsligt ta mod øst
da pladsen er for lille til Plantning og ved Vogn skole skal
anskaffes en snor med Sandpøser Overdroges til de tilsyns-
førende medlemmer

Forskjelligt
8 Skrivelse fra Hjøring amt af 13/1 med de for tidsrum-

met fra 1/7 1920 til 30/6 1921 gældende normaltidrag ved
underholdsbidrag til ægte og uægte børn i Hjøring amt

9 Skrivelse fra amtet af 29/1 hvormed meddeles amts-
rådets tilldelse til for skatteant 1920/21 at udskrive
i kommuneskat 36,986 Kr der med 9373 kr 50 Øre
overstiges det beløb som sognerådet i henhold til den
kommunale valglove §22 har ret til at udskrive

Endvidere forskjellige meddelelser angående Flade-
afgift tilskud af amtsfattigkassen m.v. som toges til
Efterretning

10 Skrivelse fra Amtet af 21/1 med anvisning på stats-
kassens andet af de i tiden fra 1/12 1918 til 31/3 1919 ydede
understøttelser til arbejdsløse i henhold til lov af 30 pr 1918
med 452 Kr. 93 Øre og 2des rate af statstilskud til kommunen
for finansant 1919/20 med 476 Kr 30 Øre Til Efterretning

11 Skrivelse fra amtsnævnet angående udbetaling af efterbeta-
ling for leveret sig af høsten 1918 som tages til efterretning

12 Lærer Jensen Mosbjærg skole andrager om 4 ny Rakkelovne
eller et grundigt eftersyn af de gamle Overdroges til det
tilsynsførende medlem Kristen Jensen Søndergård

13 Den kommunale valgliste berigtigedes

14 Vederlag til medhjælp for formanden forelå til
Bevilgedes

1ste behandling. 1600 Kr samt 100 Kr til Lejseudgifter godtgørelse
for telefon mv.

15 Et udstykningsandragende anbefaledes

16 Foreningen Arbejdet adler andrager om tilskud
Henlagdes

17 Fattiggårdsbestyrer A Andreasen fæstedes fra 1/4 i år til 1/4 1921
for en løn af 900 Kr

J Kr. Kristensen Jens korsholt Daniel Holm
Kristen Jensen Martin Thomsen Peter Kristensen

Marius Jensen Andreas Andersen
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Ekstraordinært Sognerådsmøde

fredag den 20 febr 1920 i fattiggården

1 Der foretoges ligning til kommuneskat for året

1920/21 på grundlag af ansættelsen til statsskat, og

overslag over Kommunens indtægte og udgifter i 1920/21

2 Der forelå et andragende fra Hmd Rasmus Hansen

Vogn skov om tilladelse til at drive afholdsbeværtning

om sommeren i sin ejendom i Vogn skov til

sogneråds erklæring. Andragendet var ikke anbefalet

af politimesteren Sognerådet finder ingen grund til

at anbefale det nævete andragende

3 Valglister over de valgberettigede til rigsdagens

folketing gældende fra 1/4 i år til 31/3 1921 udarbejdedes

Mødet hævet

J Kr Kristensen Peter Kristensen Kr. Jensen Marius Jensen

Martin Thomsen Jens Korsholt

Sognerådsmøde

i Fattiggården tirsdag den 9 marts 1920

Fattigvæsen

1 Københavns magistræt begærer forskudsvis udlagt

alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede

Anders P Pedersen med 48 Kr Anvistes

2 Politikonteret Frederikshavn ligeledes for Aksel

Edvard Andersen Tolne med 52 Kr Anvistes

Afsøning begæret

3 Århus Politikammer ligeledes for Bødker P Martinus

Pedersen med 120 Kr
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4 Skrivelse af 16/2 fra Tværsted Ugl sogneråd angående
ydet understøttelse til Augusta Emile Olsen, med fore-
spørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget her

Afhøring følger ikke

5 Politikontoret i Hjøring begærer forskudsvis udlagt almin-
tationsbidrag for Christian Petersen refunderet med 48 Kr

Anvistes
Alderdomsunderstøttelse

6 Andragende fra Louise Thøgersen Måstrup om
alderdomsundersttelse. Bevilgedes 15 Kr mdlg. fra 1/5 i år
at regne

7 Ligeledes fra Johan Jensen Måstrup Bevilgedes
25 kr mdlg. fra 1/4 i år at. regne.

8 Skrivelse fra Frederikshavns byråds udvalg for alder-
domsunderstøttelse af 20/2 om at man har bevilget Søren
Madsens enke Jensine født Jepsdatter en understøttelse af
20 kr mdlg. + dyrtidstillæg fra 1/2 at regne, med forespørgsel
om hun erkendes forsørgelsesberettiget her Erkendes forsørgel-
sesberettiget her, Man tvivler dog på at hun trænger til understøtteseForskjelligt

9 Skrivelse fra Arbejdsløshedsinspektiratet med foreger
delse over medlemmer af arbejdsløshedskasser her i
kommunen, over hvilke sognerådets erklæring udbedes
om de er berettigede til at stå som medlemmer
af en anerkendt arbejdsløshedskasse Nogle af de opførte
kendes ikke, men ellers findes der ikke anledning til
bemærkninger

20 Ligeledes opgørelse over det bidrag som kommunen for
i år skal yde til de forskjellige arbejdsløshedskasser som har
medlemmer her med ialt 103 Kr 79 Øre Anvistes

11 Skrivelse fra Amtet af 6 ds. med anvisning på refusion fra
statskassen på det beløb som kommunen har udsedet til mælker
rabatmærker i tiden fra 1/5 til 31/10 for i henhold til lov af
1/11 1918 med 2980 Kr 50 Øre Til efterretning

12 Skrivelse fra Politimesteren Frederikshavn angående
forslag til fastsættelse af brændevinsafgift for ant 1920

Der findes ingen afgiftspligtige næringer her i Kommunn
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13 Cirkulære fra indenrigsministeriet af 29/2 med skrivelse

fra amtet angående opførelse af kommunale boliger m v

Kommunen har intet arbejde under udførelse eller

påtænker noget sådant

14 Der forelå desuden midlertidig lov om tillæg ændringer

i og tillæg til de nugældende reger for den kommunale beskat-

ning, hvor der bl.a. er fastsat en forhøjelse af indkomsten

til kommuneskat med indtil 30% og en nedsættelse af indtil

70%. Endvidere at der skal fradrages et beløb af 200 kr

for hvert barn under 15 år foruden forskjellige andre

bestemmelser. Da kommuneligningen allerede er lagt

og Skattelisten udregnet, vedtoges det i henhold til loven

at andrage amtsrådet om tilladelse til ikke at anvende

disse bestemmelser på indeværende års Ligning

15 Der forela desuden som cirkulærer som var uden

nogen videre betydning

16 Folkelingsvalglisten forelå, efter at have været fremlagt

til eftersyn i lovbefalet tid nem kunde ikke endelig

berigtiges da klagefristen ikke er udløben

17 Fra bestyrelsen fra Mosbjerg Brugsforening forelå

et andragende aksat fattiggården indtræder som

medlem i foreningen eller handle som kunde i forretninge

Det vedtoges at overlade sagen til fattiggårdsudvalgets

afgivelse

18 Vederlag til medhjælp til formanden forelå til

2de behandling. Der bevilgedes 600 kr som ved 1st behand-

ling

19. Til formand for næste regnskabsår genvalgtes

J Kr Kristensen Grarup til næstformand Jens Rersholt

20 Til at revidere kommunens regnskab for indeværende

regnskabsår valgtes Gårdejer Kr Fågård og Alfred Nielsen

Wettergård

Næste møde afholdes Tirsdag den 13 April 1920

J Kr Kristensen Jens Korsholt Kr. Jensen Daniel Holm

 Marius Jensen Martin Thomsen Peter Kristensen
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regnskabsår valgtes Gårdejer Kr Fågård og Alfred Nielsen
Wettergård
Næste møde afholdes Tirsdag den 13 April 1920
J Kr Kristensen Jens Korsholt Kr. Jensen Daniel Holm
 Marius Jensen Martin Thomsen Peter Kristensen
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Ekstraordinart sognerådsmøde

i Mosbjærg fredag den 19 marts 1920

1 Til vikar ved Blæsbjerg skole under vækancen ved
ærer Krrus forflyttelse aftoges Siminariet Niels Mølgård
f 6 i Grindsted skole pr Brøndeslev

2 Folketingsvalglisten blev endelig berigtiget

3 I henhold til det under pekt 12 i mødet den 10 februar
vedtagne havde Kristen Jensen og Marius Jensen besigtiget
forholdene i Mosbjærg, skole og indstiller at der anskaffes
3 ny Rakkelovne og at kakkelovnen i skolestuen flytter
hen i midten af stuen ved den nordre væg, hvilket

medfører at der må opføres en ny skorsten, samt foretages
flere mindre reparationer. Det vedtoges at ordne sagen
som foreslået, Kakkelovnen Køber hos Sørensen & Mogensen
Hjøring i henhold til et foreliggende tilbud

Mødet hævet

Kr Kristensen Martin Thomsen Marius Jensen
Kr. Jensen Peter Kristensen Damiel Holm
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Ekstraordinart sognerådsmøde
i Mosbjærg fredag den 19 marts 1920
1
Til vikar ved Blæsbjerg skole under vækancen ved
ærer Krrus forflyttelse aftoges Siminariet Niels Mølgård
f 6 i Grindsted skole pr Brøndeslev
2
Folketingsvalglisten blev endelig berigtiget
3
I henhold til det under pekt 12 i mødet den 10 februar
vedtagne havde Kristen Jensen og Marius Jensen besigtiget
forholdene i Mosbjærg, skole og indstiller at der anskaffes
3 ny Rakkelovne og at kakkelovnen i skolestuen flytter
hen i midten af stuen ved den nordre væg, hvilket
medfører at der må opføres en ny skorsten, samt foretages
flere mindre reparationer. Det vedtoges at ordne sagen
som foreslået, Kakkelovnen Køber hos Sørensen & Mogensen
Hjøring i henhold til et foreliggende tilbud

Mødet hævet
Kr Kristensen Martin Thomsen Marius Jensen
Kr. Jensen Peter Kristensen

Damiel Holm
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 13 April 1920

Alderdomsunderstøttelse og fattigvæsen

1 Andragende om alderdomsunderstøttelse

fra enke Rasmine Jensen Mejeribyen Bevilgedes

20 kr mdlg. fra den 1 as. at regne

2 Ligeledes fra Paltikulier Jens Andersen Eskjær

hede Kunde ikke bevilgtes

3 i henhold til den under pekt 8 Jeks i forrige

møde behandledes sag, havde man udbedt sig

nærmere oplysninger angående den i nævnte sag

omhandlede Søren Madsens enke og hendes Hang

til alderdomsunderstøttelse. Der forelå nu

fra alderdomsudvalget en afhøring angående

hendes økondmiske forhold, hvorefter man vedtog

at refundere det anmeldte understøttelse

4 Politimesteren i Thisted begærer udlagt

alimentationsbidrag for Bødker Martinus Pedersen

refunderet medd 48 kr Anvistes

5 Andragende fra Kurvemager Alfred Madsen

om en understøttelse af 60 kr mdlg Herpå

kunde man ikke indgå. Kan han ikke erndre sig

kan man blive optaget på fattiggården

6 Fra Tværsted Ugl sogneråd var fremkommen

en forespørgsel om man ikke var villig til at tage

den alderdomsunderstøttede Vorm hjem på

asylet da der var vanskelighed med at få ham

anbrag i pleje Det vedtoges at optage ham

på asylet

7 Fattigudvalget i Frederikshavn forespørger om

Arbejdskarl Kr Peter Jepsen der har været indlagd på

sygehuset for fnat erkendes forsørgelsesberettiget her

Erkendes forsørgelsesberettiget her
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 13 April 1920
Alderdomsunderstøttelse og fattigvæsen
1
Andragende om alderdomsunderstøttelse
fra enke Rasmine Jensen Mejeribyen Bevilgedes
20 kr mdlg. fra den 1 as. at regne
2
Ligeledes fra Paltikulier Jens Andersen Eskjær
hede Kunde ikke bevilgtes
3
i henhold til den under pekt 8 Jeks i forrige
møde behandledes sag, havde man udbedt sig
nærmere oplysninger angående den i nævnte sag
omhandlede Søren Madsens enke og hendes Hang
til alderdomsunderstøttelse. Der forelå nu
fra alderdomsudvalget en afhøring angående
hendes økondmiske forhold, hvorefter man vedtog
at refundere det anmeldte understøttelse
4

Politimesteren i Thisted begærer udlagt
alimentationsbidrag for Bødker Martinus Pedersen
refunderet medd 48 kr Anvistes
5
Andragende fra Kurvemager Alfred Madsen
om en understøttelse af 60 kr mdlg Herpå
kunde man ikke indgå. Kan han ikke erndre sig
kan man blive optaget på fattiggården
6
Fra Tværsted Ugl sogneråd var fremkommen
en forespørgsel om man ikke var villig til at tage
den alderdomsunderstøttede Vorm hjem på
asylet da der var vanskelighed med at få ham
anbrag i pleje Det vedtoges at optage ham
på asylet
7
Fattigudvalget i Frederikshavn forespørger om
Arbejdskarl Kr Peter Jepsen der har været indlagd på
sygehuset for fnat erkendes forsørgelsesberettiget her
Erkendes forsørgelsesberettiget her



325Forskjellige
9 Fra Hjøring amtsråd forelå amtsrådets tilladelse til

at det i § i lov om ændringer i og tillæg til de nu
gældende bestemmelser for den kommunale beskatning
omhandlede fradrag for børn ikke finder anvendelse i år

Ligeledes tilladelse til at yde et beløb af 300 kr til de
firbendende arbejder ved den projekterede grundforbedring
ved Nors å og et tilskud af 100 kr til Tolne Mosbjerg
sygeplejeforening

12 Fa amtet forelå en fortegnelse over vurderings-
mand ved udlån af offentlige midler med anmodning
til sognerådet alle at foreslå 2 i bundet bosatte mænd
som vurderingsmænd for 3 året 1920/23 Det vedtoges
at udpege fr Købmnd Janus Jensen Mosbjærg og Partikuler
Kr Herselbæk

11 Beretning fra K.F.U.M Soldatehjem i Ålborg
med anmodning om tilskud

12 Der forelå kgl åbnet brev af 31 marts i år med
udskrivning af Valg til folketinget den 22 d.m. som
toges til efterretning til medlem af valgbestyrelsen
valgtes formanden Til Valgstyrere valgtes forman-
den Kristen Jensen Martin Thomsen Marinus Jensen
og Peter Kristensen

13 Skrivelse fra Lærer Jensen Mosbjerg skole angå-
ende den vedtagne afkortningssum for Jordlodden
ved Mosbjerg skole, som han finder for højt
ansat Det vedtoges at fastholde den oprindelige
ansættelse

14 Der forelå endvidere en del cirkulærer om
forskjellige forhold som toges til efterretning

Næste møde afholdes tirsdag den 11 maj
J Hr Kristensen Jens Korsholt Peter Kristensen

Kr. Jensen Martin Thomsen Marius Jensen
Daniel Holm
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Forskjellige
9
Fra Hjøring amtsråd forelå amtsrådets tilladelse til
at det i § i lov om ændringer i og tillæg til de nu
gældende bestemmelser for den kommunale beskatning
omhandlede fradrag for børn ikke finder anvendelse i år
Ligeledes tilladelse til at yde et beløb af 300 kr til de
firbendende arbejder ved den projekterede grundforbedring
ved Nors å og et tilskud af 100 kr til Tolne Mosbjerg
sygeplejeforening
12
Fa amtet forelå en fortegnelse over vurderings-
mand ved udlån af offentlige midler med anmodning
til sognerådet alle at foreslå 2 i bundet bosatte mænd
som vurderingsmænd for 3 året 1920/23 Det vedtoges
at udpege fr Købmnd Janus Jensen Mosbjærg og Partikuler
Kr Herselbæk
11
Beretning fra K.F.U.M Soldatehjem i Ålborg
med anmodning om tilskud
12
Der forelå kgl åbnet brev af 31 marts i år med
udskrivning af Valg til folketinget den 22 d.m. som
toges til efterretning til medlem af valgbestyrelsen
valgtes formanden Til Valgstyrere valgtes forman-
den Kristen Jensen Martin Thomsen Marinus Jensen
og Peter Kristensen
13
Skrivelse fra Lærer Jensen Mosbjerg skole angå-
ende den vedtagne afkortningssum for Jordlodden
ved Mosbjerg skole, som han finder for højt
ansat Det vedtoges at fastholde den oprindelige
ansættelse
14
Der forelå endvidere en del cirkulærer om
forskjellige forhold som toges til efterretning
Næste møde afholdes tirsdag den 11 maj
J Hr Kristensen Jens Korsholt Peter Kristensen
Kr. Jensen Martin Thomsen Marius Jensen

Daniel Holm
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Ekstraordinært Sognerådsmøde

i Mosbjærg tirsdag den 4 maj 1920

1 Der foretoges efter forslag fra skolekommis-

sionen indstilling til lærerembedet i Blæsbjærg

Der var ialt indkommen 21 ansøgninger deraf

4 ukvaliticerede. Der foretages følgende indstilling

1 Lærer A M. Thorsen Vægger skole fr Vægger

2. Vikar Niels Mølgård Blæsbjærg

3 Andenlærer M Buns Jensen Hordeen skole fr Hordumen

2 En skatteklage fra A Jensen Våen forelå til-

sendt fra Skatterådet til sognerådets erklæring Det

vedtoges at besvare klagen derhen at sognerådet

anses det for umuligt som forholdene har været at

udtale sig om hvad indkomst Klageren har haft

i året 1919

3 Formanden forr hjælpekassen Lærer Wirring Vogn

var kommen tilstede for på hjælpekassens vegne at for-

handle med sognerådet angående den sidste dyrtidslov

af 29' marts i år; der går ud på at der fra 1/4 til 31/10 i år

må anvendes et beløb af 2 kr pr indbygger hvoraf halvdelen

refunders af statskassen Det vedtoges at hjælpekassen

som sædvanligt uddeler de beløb hvortil der findes

anledning indenfor den af loven fastsatte samme

Mødet hævet

J Kr Kristensen Jens Korsholt

Martin Thomsen Peter Kristensen Daniel Holm

Kristen Jensen Marius Jensen
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Ekstraordinært Sognerådsmøde
i Mosbjærg tirsdag den 4 maj 1920
1
Der foretoges efter forslag fra skolekommis-
sionen indstilling til lærerembedet i Blæsbjærg
Der var ialt indkommen 21 ansøgninger deraf
4 ukvaliticerede. Der foretages følgende indstilling
1 Lærer A M. Thorsen Vægger skole fr Vægger
2. Vikar Niels Mølgård Blæsbjærg
3 Andenlærer M Buns Jensen Hordeen skole fr Hordumen
2

En skatteklage fra A Jensen Våen forelå til-
sendt fra Skatterådet til sognerådets erklæring Det
vedtoges at besvare klagen derhen at sognerådet
anses det for umuligt som forholdene har været at
udtale sig om hvad indkomst Klageren har haft
i året 1919
3

Formanden forr hjælpekassen Lærer Wirring Vogn
var kommen tilstede for på hjælpekassens vegne at for-
handle med sognerådet angående den sidste dyrtidslov
af 29' marts i år; der går ud på at der fra 1/4 til 31/10 i år
må anvendes et beløb af 2 kr pr indbygger hvoraf halvdelen
refunders af statskassen Det vedtoges at hjælpekassen
som sædvanligt uddeler de beløb hvortil der findes
anledning indenfor den af loven fastsatte samme

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Jens Korsholt
Martin Thomsen

Peter Kristensen Daniel Holm
Kristen Jensen

Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 maj 1920
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Politikontoret i Hejøring begærer forskudsvis udlagt

alimentationsbidrag fra den her forsørgelsesberettigede
Murer J.C. Christensen refunderet med 48 Kr
Anvistes

2 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring
meddeler at der fra  1/4 i år fremdeles ydes de alde-
domsunderstøttede en dyrtidshjælp af 40% af den
faste understøttelse til efterretning

Forskjellige
3 Fra skatterådet forelå en skrivelse til sognerådet

erklæring angående forslag til forhøjelse af ansættelsen
til statsskat for 17 skatteyderes vedkommende

Det vedtoges at protestere mod de foretagne forhøjelser
da disse må anses for ganske umotiverede og foretagne
ganske uden at grunden tir forhøjelsen kan ses

4 Fra Amtet forelå anvisning fra et beløb af 40 Kr 51 Øre
som restbeløb af statskassens tilskud til Kommunens
udgifter i henhold til dyrtidsloven af 28/12 1916 for
året 1917/18 Til efterretning

4 Fra Amtets ehvervsskatteudvalg forelå afgøreng
af sognerådets klage over Sindal sogneråds
ansættelse af Gårdejer A Jensen Våen til erhvervs=
skat for det 1919/20 Ansættelsen fastsættes som
herværende Sogneråd havde foreslagt til en
indkomst af 1500 Kr Til efterretning

6 Beretning fra Kreditforeningen af kommuner i Dan-
mark forelå Toges til efterretning

7 Fra Sognepræsten forelå en fra stiftsøvrigheden mod-
taget forespørgsel angående indbetalingsterminen
af den pålignede kirkeskat Man vedtog at foreslå
at foretage opkrævningen i oktober kvartal hvorefter
indbetalingen kan foretages efter nytår
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 11 maj 1920
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Politikontoret i Hejøring begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag fra den her forsørgelsesberettigede
Murer J.C. Christensen refunderet med 48 Kr
Anvistes
2
Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring
meddeler at der fra  1/4 i år fremdeles ydes de alde-
domsunderstøttede en dyrtidshjælp af 40% af den
faste understøttelse til efterretning
Forskjellige
3
Fra skatterådet forelå en skrivelse til sognerådet
erklæring angående forslag til forhøjelse af ansættelsen
til statsskat for 17 skatteyderes vedkommende
Det vedtoges at protestere mod de foretagne forhøjelser
da disse må anses for ganske umotiverede og foretagne
ganske uden at grunden tir forhøjelsen kan ses
4
Fra Amtet forelå anvisning fra et beløb af 40 Kr 51 Øre
som restbeløb af statskassens tilskud til Kommunens
udgifter i henhold til dyrtidsloven af 28/12 1916 for
året 1917/18 Til efterretning
4
Fra Amtets ehvervsskatteudvalg forelå afgøreng
af sognerådets klage over Sindal sogneråds
ansættelse af Gårdejer A Jensen Våen til erhvervs=
skat for det 1919/20 Ansættelsen fastsættes som
herværende Sogneråd havde foreslagt til en
indkomst af 1500 Kr Til efterretning
6
Beretning fra Kreditforeningen af kommuner i Dan-
mark forelå Toges til efterretning
7
Fra Sognepræsten forelå en fra stiftsøvrigheden mod-
taget forespørgsel angående indbetalingsterminen
af den pålignede kirkeskat Man vedtog at foreslå
at foretage opkrævningen i oktober kvartal hvorefter
indbetalingen kan foretages efter nytår
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8 Lærer. Knudsen Måstrup forespørger om sognerådet vil

deltage i bekostningen ved anskaffelsen af 3000 tørv i

foråret. Man er villig til at betale halvdelen

9. Vikar ved Blæsbjælg skole Lærer Mølgård andrager

om tillæg til sin løn der er udbetalt med den almindeligt

grundløn Det vedtoges at forespørge Skolefændskassereren

om hvorledes regleren for lønning af vikarer skal

forstås

10 En mængde cirkulærer forelå deriblandt angående

den ny dyrtidslov mandtalstælling maskintelsyn m.m.

som toges til Efterretning

11 Et udstykningsandragende fra Gårdejer Kr Dillio

Larsen Vogn til Peter Nielsen Nielseninde anbefaledes

Følgende rigninger anvistes til udbetaling12

Brøndeslev A Andreasens hustru 112 Kr 50 Øre

Hjøring Martin A. Nielsens " 302 , 70"

Sindal Nielsen K Nielsen 45 , 00

Georgius Nielsen 309 , 98

Kr Thamsen 101 , 25

Dorthea Kristiansen 60 , 00 

Astrup Anna Gotfredsen 107 , 25

St Hans St Olaj
Karl Jensens enke

234 , 38 

Læge Mår Sindal Fattigvæsen og Alderdomsunderst 296 , 00 

Sindal Apotek 312 , 50

Oskar Jensen Tolne 125 , 85 

Boghal Læge Frederikshavn 21 , 00

Jørgen Jepsen Sindal 259 , 87 

Martin A Kristiansen Hjøring 14 , 45

Næste møde afholdes tirsdag den 8 Juni

J Kr Kristensen Daniel Holm Marius Jensen

Martin Thomsen Peter Kristensen Jens Korsholt

Kristen Jensen
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8
Lærer. Knudsen Måstrup forespørger om sognerådet vil
deltage i bekostningen ved anskaffelsen af 3000 tørv i
foråret. Man er villig til at betale halvdelen
9.
Vikar ved Blæsbjælg skole Lærer Mølgård andrager
om tillæg til sin løn der er udbetalt med den almindeligt
grundløn Det vedtoges at forespørge Skolefændskassereren
om hvorledes regleren for lønning af vikarer skal
forstås
10
En mængde cirkulærer forelå deriblandt angående
den ny dyrtidslov mandtalstælling maskintelsyn m.m.
som toges til Efterretning
11
Et udstykningsandragende fra Gårdejer Kr Dillio
Larsen Vogn til Peter Nielsen Nielseninde anbefaledes
Følgende rigninger anvistes til udbetaling
12

Brøndeslev A Andreasens hustru 112 Kr 50 Øre
Hjøring Martin A. Nielsens " 302 , 70"

Sindal Nielsen K Nielsen 45 , 00
Georgius Nielsen 309 , 98
Kr Thamsen 101 , 25
Dorthea Kristiansen 60 , 00

Astrup Anna Gotfredsen 107 , 25
St Hans St Olaj
Karl Jensens enke

234 , 38

Læge Mår Sindal
Fattigvæsen og Alderdomsunderst

296 , 00

Sindal Apotek 312 , 50

Oskar Jensen Tolne 125 , 85

Boghal Læge Frederikshavn 21 , 00

Jørgen Jepsen Sindal 259 , 87

Martin A Kristiansen Hjøring 14 , 45

Næste møde afholdes tirsdag den 8 Juni
J Kr Kristensen Daniel Holm Marius Jensen
Martin Thomsen

Peter Kristensen Jens Korsholt
Kristen Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 8 Juni 1920

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Brønderslev Sogneråd meddeler at af den samlede understøttelse

til alderdomsunderstøttede vil indtil videre 50% blive betragtet
som dyrtidstillæg Til efterretning2 Epidemissygehuset Frederikshavn medeler at Nieman
Christiansen som af Partikulier Chr Christiansen Vogn er
indlagt til vederlagsfri behandling for difteretes Til efter-
retning Erkendes forsørgelsesberettiget her

3 Andragende om alderdomsunderstøttelse fra Møller
J. P. Jensen Måstrup Bevilgedes 25 kr mdlg. fra den

1 ds at regne

Skolevæsen
4 Skoledirektionen meddeler i skrivelse af 20 ds at

Lærer Anton M Thorsen Nægger er kaldet til lærer i
Blæsbjærg fra 1 Juli 1 år Til efterretning

Vejvæsen
5 Fra Amtet forelå den årlige oversigt over kommunens

biveje til udfyldning samt angivelse af de grundførbed-
dringer der ægtes foretaget i årets løb Udfyldes af
formanden Der agtes ikke udført noget ekstraordinært

grundforbedringsarbejde
Forskjelligt.

6 Skrivelse fra samtlige læger i Frederikshavn angånde
overenskomst om befordringsgodtgørelse Det vedtoges
at forhandle med lægerne derom og til at forhandle
med disse valgtes formanden og Martin Thomsen

7 Skrivelse fra Sognerådsforenlingen om at emner der
ønskes behandlede på den forestående generalforsamling
må indsendes inden den 15 ds. Man havde intet ønske
i så henseende Til at møde ved generalforsamlingen
valgtes formanden og Kristen Jensen
Andragende fra Solne Fosbjærg sygeplejeforening om

tilskud af kommunens kasse Bevilgedes 150 Kr

Ligning over erhvervsskat for ånt 1920/21 foretoges
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 8 Juni 1920
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Brønderslev Sogneråd meddeler at af den samlede understøttelse
til alderdomsunderstøttede vil indtil videre 50% blive betragtet
som dyrtidstillæg Til efterretning
2
Epidemissygehuset Frederikshavn medeler at Nieman
Christiansen som af Partikulier Chr Christiansen Vogn er
indlagt til vederlagsfri behandling for difteretes Til efter-
retning Erkendes forsørgelsesberettiget her
3
Andragende om alderdomsunderstøttelse fra Møller
J. P. Jensen Måstrup Bevilgedes 25 kr mdlg. fra den
1 ds at regne
Skolevæsen
4
Skoledirektionen meddeler i skrivelse af 20 ds at
Lærer Anton M Thorsen Nægger er kaldet til lærer i
Blæsbjærg fra 1 Juli 1 år Til efterretning
Vejvæsen
5
Fra Amtet forelå den årlige oversigt over kommunens
biveje til udfyldning samt angivelse af de grundførbed-
dringer der ægtes foretaget i årets løb Udfyldes af
formanden Der agtes ikke udført noget ekstraordinært
grundforbedringsarbejde
Forskjelligt.
6
Skrivelse fra samtlige læger i Frederikshavn angånde
overenskomst om befordringsgodtgørelse Det vedtoges
at forhandle med lægerne derom og til at forhandle
med disse valgtes formanden og Martin Thomsen
7
Skrivelse fra Sognerådsforenlingen om at emner der
ønskes behandlede på den forestående generalforsamling
må indsendes inden den 15 ds. Man havde intet ønske
i så henseende Til at møde ved generalforsamlingen
valgtes formanden og Kristen Jensen

Andragende fra Solne Fosbjærg sygeplejeforening om
tilskud af kommunens kasse Bevilgedes 150 Kr

Ligning over erhvervsskat for ånt 1920/21 foretoges
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10 Sindal Sogneråd meddele at have ansat Anton

Jensen Våen til ervervsskat af en indkomst på

3000 Kr Det vedtoges som sædvanlig at klage over

denne ansættelse

11 Bindslev Sogneråd meddeler ligeledes at have

ansat Martin Frederiksen Måstrup til ervervsskat

af en indkomst af 100 Kr Niels Jørg Jensen

100 Kr Niels Vestergard 300 Kr P Sørensen 500 kr

Til efterretning

12 Andragende fra Jensine Kristine Andreasen

af Måstrup om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes

15 Kr. mdlg fra den 1ds at rigne

13 Forskjellige cirkulærer forelå som sædvanligt som toges

til efterretning

14 Til at tiltræde valgbestyrelsen ved de forestaende valg

valg valgtes Formanden og til Valgstyrere desforuden

Daniel Holm Jens Korsholt Martin Thomsen og

Kristen Jensen

15 Følgende regninger anvistes til udbetaling

Halling Thorsted Alice Theågård 10 Kr 91 Øre

Niels Kr NielsenBindslev 505 , 29

Anders P Jensen 320 , 06 

Hjøring Christian Christensen 215 , 55 

Århus Søren Chr Petersen 52 , 88

N Sundby Martene Thomsen 260 , 25 

Anton Anderssen 8 , 63

Smidstrup Kristian Andreasen 475 , 95 

Sulsted Ajstrup Anton Andreasen 123 , 90 

Frederikshavn Jensine Madsen 51 , 75

Martins M Nielsdatter 235 , 130

Ellen Kr Andersen 6 , 25

Volstrup Marie Jakobsen 30 , 00 

Tværsted Ugle. A Vorm 106 , 80

Jens P Olsen 209 , 25

Emilie Olsen 28 , 95 

Læge Bjerregård Frh 52 , 00 

Næste møde afholdes tirsdag den 13 Juli

J Kr Kristensen Marius Jensen Peter Kristensen

Martin Thomsen Jens Korsholt Kristen Jensen

Daniel Holm
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Sindal Sogneråd meddele at have ansat Anton
Jensen Våen til ervervsskat af en indkomst på
3000 Kr Det vedtoges som sædvanlig at klage over
denne ansættelse
11

Bindslev Sogneråd meddeler ligeledes at have
ansat Martin Frederiksen Måstrup til ervervsskat
af en indkomst af 100 Kr Niels Jørg Jensen
100 Kr Niels Vestergard 300 Kr P Sørensen 500 kr
Til efterretning
12

Andragende fra Jensine Kristine Andreasen
af Måstrup om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes
15 Kr. mdlg fra den 1ds at rigne
13
Forskjellige cirkulærer forelå som sædvanligt som toges
til efterretning
14
Til at tiltræde valgbestyrelsen ved de forestaende valg
valg valgtes Formanden og til Valgstyrere desforuden
Daniel Holm Jens Korsholt Martin Thomsen og
Kristen Jensen

15
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Halling Thorsted

Alice Theågård
10 Kr 91 Øre

Niels Kr Nielsen
Bindslev

505 , 29
Anders P Jensen

320 , 06
Hjøring

Christian Christensen
215 , 55

Århus
Søren Chr Petersen

52 , 88
N Sundby

Martene Thomsen
260 , 25

Anton Anderssen
8 , 63

Smidstrup
Kristian Andreasen

475 , 95
Sulsted Ajstrup

Anton Andreasen
123 , 90

Frederikshavn
Jensine Madsen

51 , 75
Martins M Nielsdatter

235 , 130
Ellen Kr Andersen

6 , 25
Volstrup

Marie Jakobsen
30 , 00

Tværsted Ugle.
A Vorm

106 , 80
Jens P Olsen

209 , 25
Emilie Olsen

28 , 95
Læge Bjerregård Frh

52 , 00

Næste møde afholdes tirsdag den 13 Juli
J Kr Kristensen Marius Jensen Peter Kristensen
Martin Thomsen Jens Korsholt Kristen Jensen

Daniel Holm
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Sognerådsmøde

fattiggården tirsdag den 13 Juli 1920

Fattigvæsen
1 En paternitetssag mod Ladefoged Jens Kr Jensen

Christiansdal forela tilstillet fra Hjøring til sognerådets
erklæring angaende om barnefaderen erkendes forsørgels
sesberettiget her Erkendes forsørgelsesberettiget her

2 Odense Politikammer begærer udlagt alimentations-
bidrag for Chr Anton Christensen refunderet med 125 Kr

Anvistes
3 hjøring byråds fattigudvalg meddeler at have tilstået

Martin A Nielsens kone 5000 tørv mm. Til efterretning

4 Skrivelse fra Laurits Larsen Hjøring om attest fra sognerådet
i anledning af en søns giftermål (Kaj Chr Larsen) Attest

meddeltes i henhold til de foreliggende oplysninger
Alderdomsunderstøttelse

5 Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse
anmelder at have tilstod samtlige alderdomsunderstøttede
7000 tørv og 5000 til enligstillede persones Til efterretning

6 Følgende alderdomsunderstøttede bevilgedes hjælp til
brændsel som følger Ane Pedersen 40 Kr Maren Mogensen

35 Kr Katrin Pedersen 40 Kr Maren Larsen 40 Kr Thomme
Poulsen 30 Kr Line Kristensen 40 Kr Ane Kristensen 30 Kr
Alice Andersen 35, Kr Else Marie Jensen 30 Kr Moriane Jens-
datter 40 Kr Louise Thøgeasen 40 Kr Ane Sofie Jørgensdatter
40 Kr Johan Jensen 30 Kr Sine Andreasen 30 Kr Jens P
Jensen 30 Kr Rasmus Jensen 40 KrForskjelligt

7 Der forslå et udkast til en overenskomst med lægeren
i Frederikshavn om befordringsgodtgørelse som var aftalt
ved det i i pkt 6 i forrige møde omhandlede forhandlings=
møde Det fremliggende forslag vedtoges for sognerådets
vedkommende

8 Fra Sindal sogneråd forelå den af herværende Sogneråd
indsendte Klage over Gårdejer A Jensens ansættelse til erhvervsskat
i Sindal Sognerådet vil som sædvanlig ikke nedsætte ansæt-
telsen til et rimeligt beløb Det vedtoges som sædvanligt at
indsende sagen til amtsrådets afgørelse
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Sognerådsmøde
fattiggården tirsdag den 13 Juli 1920
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Christiansdal forela tilstillet fra Hjøring til sognerådets
erklæring angaende om barnefaderen erkendes forsørgels
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35 Kr Katrin Pedersen 40 Kr Maren Larsen 40 Kr Thomme
Poulsen 30 Kr Line Kristensen 40 Kr Ane Kristensen 30 Kr
Alice Andersen 35, Kr Else Marie Jensen 30 Kr Moriane Jens-
datter 40 Kr Louise Thøgeasen 40 Kr Ane Sofie Jørgensdatter
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ved det i i pkt 6 i forrige møde omhandlede forhandlings=
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Fra Sindal sogneråd forelå den af herværende Sogneråd
indsendte Klage over Gårdejer A Jensens ansættelse til erhvervsskat
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9 Skrivelse fra Kirkeministeriet af 31 maj hvoraf det

fremgår at der for året 1919/20 skal pålignes i kirkeskat

et beløb af 380 Kr taget til efterbetning

10 Skrivelse fra De Nordjyske Skjærvefabrikker i Frederikshavn

om at der nu kan erholdes skjærder til levering straks

Der kan for tiden ikke modtages skjærve da de ikke kan fås udkørtes

11 Årsbertning fra Selskabet  De hjemløses Vimer forela med

anmodning om tilskud Henlagdes

12 Dagsorden for Sognerådsforeningens generalforsamling

som afholdes i Hjøring den 28 Juli forelå Til efterretning

13 Forkjellige meddelelser fra skatterådet forelå ligesam

en skattesags afgørelse Toges til efterretning

14 Årsberetning fra Ålborg garnions soldaterhjem med

anmodning om tilskudt Henlagdes

15 Ligeledes fra foreningen til hjælp for ulykkeligt stillede

mødre Henlagdes

18 Ligeledes Ungdomsskole foreningens årbog Til efterretning

17 Tolne sogneråd meddeler at have ansat til ehvervsskat

Hmd Jens Madsen Måstrup af en indkomst af 1000 Kr

Gårdejer Isæk Nørgard Vogn 300

18. Skrivelse fra amtet af 2ds om at den i cirkulære af

1914 omhandlede forhøjelse af honoraret til maskensynsmanden

vil være af foreslå således at der skal udbetales disse et beløb

af 3 kr. pr bedrift der er underkastet tilsyn Til efterretning

19
Til medlem af valgbestyrelsen

ved valgmandsvalget den 30 ds.

valgtes formanden

Til valgstyrere J Kr. Kristensen Daniel Holm Marius Jensen

Peter Kristensen og Kristen Jensen

20 Ifølge, cirkulære fra landbrugsministeriet af 15/6 skal der

den 15 ds. afholdes ekstraordinær areal og kreatustælling den 15 ds,

21 Ved tillægsligning fra 1 Juli ansættes følgende til skat

Gårdejer Johannes Lykkegård Buttet Indkomst 2000 Kr

Forkarl Helmer Larsen Vogn 1000

Lærer Flersen Blæsbjærg 2500

J Kr Kritensen Jens Korholt Peter Kristensen

Martin Thomsen Daniel Holm Marius Jensen

Kristen Jensen
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Skrivelse fra Kirkeministeriet af 31 maj hvoraf det
fremgår at der for året 1919/20 skal pålignes i kirkeskat
et beløb af 380 Kr taget til efterbetning
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mødre Henlagdes
18
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Gårdejer Isæk Nørgard Vogn
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Skrivelse fra amtet af 2ds om at den i cirkulære af
1914 omhandlede forhøjelse af honoraret til maskensynsmanden
vil være af foreslå således at der skal udbetales disse et beløb
af 3 kr. pr bedrift der er underkastet tilsyn Til efterretning
19
Til medlem af valgbestyrelsen

ved valgmandsvalget den 30 ds.
valgtes formanden

Til valgstyrere J Kr. Kristensen Daniel Holm Marius Jensen
Peter Kristensen og Kristen Jensen
20
Ifølge, cirkulære fra landbrugsministeriet af 15/6 skal der
den 15 ds. afholdes ekstraordinær areal og kreatustælling den 15 ds,
21
Ved tillægsligning fra 1 Juli ansættes følgende til skat
Gårdejer Johannes Lykkegård Buttet Indkomst 2000 Kr
Forkarl Helmer Larsen Vogn
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Lærer Flersen Blæsbjærg
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J Kr Kritensen Jens Korholt Peter Kristensen
Martin Thomsen

Daniel Holm Marius Jensen
Kristen Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 august 1920

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Sindal sogneråd meddeler at have tilstaet Dorthea

Christiansen 60 kr til brændsel Til Efterretning
2 Skrivelse fra forstanderen fra Møltrup Optagelsehjem

for Vildbjærg angaende Axel Christian Andreasen der
er optaget i hjemmet om Sognerådet er villig til at
yde hjælp til hans beklædning og i så fald hvor stort
et beløb Det vedtoges at yde optagelseshjemmet
et tilskud til hans beklædning af 150 Kr

3 Københavns Magistrat begærer forskudsvis udlagt
alimentationsbidrag for den her forsørgelsesberettigede
Anders P Pedersen refunderet med 66 Kr 87 Øre

Anvistes
4 Indberetning fra sognepræsten om fødsler i 1ste

halvår 1920 6 af mandkøn og 9 af kvindekøn
Ane Johansens Noteres i Flade Gærum

Forskjelligt
5 Meddelelse fra Ligningskommissionen i Hjøring om at

Martin Nielsen Møllegård er ansat til erhvervsskat i
Hjøring af en indkomst af 300 Kr

5 Cirkulære fra idenrigsministeriet samt lov om
understøttelse til ubemidlede arbejdsløse fiskere med
ansøgningsskemaer om understøttelse i henhold til
nævnte lov Til Efterretning

7 Fra Amtet var modtaget anvisning på forskud af
statens tilskud til alderdomsforsørgelse for året 1919/20
med et beløb af 4400 Kr Til efterretning

8 Der forelå lov om folkeafstemning i anledning
af grundlovsforandring og lov om udfærdigelse af
ny valglister til brug ved rigsdagsvalg tilligemed

forskjellige cirkulærer desangående
Til Efterretning
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 10 august 1920
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Sindal sogneråd meddeler at have tilstaet Dorthea
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5
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7
Fra Amtet var modtaget anvisning på forskud af
statens tilskud til alderdomsforsørgelse for året 1919/20
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8
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forskjellige cirkulærer desangående
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9 til at fungere som valgbestyre ved den forestående

folkeafstemning valgtes J C Christensen Jens Korsholt

Martin Thomsen Marius Jensen Daniel Holm

10 Det under pkt 9 i forrige møde omhandlende kirke-

skat på 380 kr for 2den halvår 1919/20 vedtoges det at

udbetale foreløbig af kommunekassen

11 Der forelå endvidere flere forskjellige cirkulærer

angående forbud mod opfodring af brødkorn dyrtids-

foranstaltninger m m, som tages til efterretning

Næste møde afholdes tirsdag den 14 septbr i år

J Kr Kristensen Jens Korsholt Kr Jensen

Daniel Holm Marius Jensen Martin Thomsen

Peter Kristensen

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 14 septbr 1920

Fattigvæsen og alderdomunderstøttelse

1 Fattigudvalget i N Sundby meddeler at have

tilstået Martine Thomsen 1 tons tørv ( 55  kr ) til

efterretning

2 Politikontoret i Hjøring begære udlagt alimen-

tationsbidrag for murer Jens Peter Christensen refunderet

med 64 kr Anvises Afsoning begæres

3 Århus Politikontor begære ligeledes udlagt

bidrag for Bødker P M Petersen refunderet med

126 kr Anvises

4 Husejer Jens Kr Nielsen Brohuset andrager om

at plejelønnen for barnet Jens Peder Nielsen må blive

forhøjet til 20 kr mdlg Bevilgedes
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9
til at fungere som valgbestyre ved den forestående
folkeafstemning valgtes J C Christensen Jens Korsholt
Martin Thomsen Marius Jensen Daniel Holm
10
Det under pkt 9 i forrige møde omhandlende kirke-
skat på 380 kr for 2den halvår 1919/20 vedtoges det at
udbetale foreløbig af kommunekassen
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Der forelå endvidere flere forskjellige cirkulærer
angående forbud mod opfodring af brødkorn dyrtids-
foranstaltninger m m, som tages til efterretning
Næste møde afholdes tirsdag den 14 septbr i år
J Kr Kristensen

Jens Korsholt Kr Jensen
Daniel Holm Marius Jensen Martin Thomsen

Peter Kristensen

Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 14 septbr 1920
Fattigvæsen og alderdomunderstøttelse
1
Fattigudvalget i N Sundby meddeler at have
tilstået Martine Thomsen 1 tons tørv ( 55  kr ) til
efterretning
2
Politikontoret i Hjøring begære udlagt alimen-
tationsbidrag for murer Jens Peter Christensen refunderet
med 64 kr Anvises Afsoning begæres
3
Århus Politikontor begære ligeledes udlagt
bidrag for Bødker P M Petersen refunderet med
126 kr Anvises
4
Husejer Jens Kr Nielsen Brohuset andrager om
at plejelønnen for barnet Jens Peder Nielsen må blive
forhøjet til 20 kr mdlg

Bevilgedes
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5 Fra amtet forelå tilstillet et andragende fra Indsidrer

Jens Andersen Nielsen af Eskjær hede om alderdomsunderstøttelse
til sognerådets erklæring Det vedtoges at erklære at man
ikke finder andrageren værdig til alderdomsunderstøttelse

da han har ødelagt det meste af sin formune ved drik og har
været en ydenet brutal og dirkfældig Person

Forskjelligt
6 Fra skatterådet forelå fortegnelse over ialt 14 skatteydere

som skatterådet havde fundet anledning til at forhøje
ansættelsen for til statsskat Ligeledes forelå skrivelse fra
skatterådet angaende en fra Gardejer A Jensen Våen
indsendt klage over sognerådets ansættelse Skatteradet

har nedsat indkomsten til 4000 Kr medens formue-
ansættelsen godkendtes Til efterretning

7 Regning fra valgbestyrelsen over udgifterne ved folke-
lingsvalget den 6/7 og valgmandsvalget den 30/7 hvoraf
der pahveler Mosbjærg kommune at udrede 167 Kr 30 Øre
Anvistes

8 Skrivelse fra amtet af 8 ds. angainar valg af en
mand til at afgive vota til Kapitelstakstens fastsættelse
for treåret 1920/22 Købmnd Janus Jensen Mosbjærg
genvalgtes

9 Selskabet De hjemløses venner" anmoder om bidrag
Henlagdes

10 Ligeledes fra Foreningen til hjælp for ulykkeligt
stillede mødte Henlagdes

11 Ligeledes fra Natioalforeningen til Tubirkulosens
bekempelse Bevilgedes 10Kr

12 Politimesteren i Hjøring. begærer udlagt alimen-
tationsbidrag for Chr Petersen refunderet med 82 Kr
Anvistes

13 Vejoversigten forelå tilbagesendt fra amtet med vej-
kommiteens bemærkninger som tages til efterretning

14 Fra Landinspektør Nielsen forelå 6 udstyknings=
andragender som alle anbefaledes



335
5
Fra amtet forelå tilstillet et andragende fra Indsidrer
Jens Andersen Nielsen af Eskjær hede om alderdomsunderstøttelse
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15 Andragende fra Klaus Peder Kristiansen af Eskjær

heder om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 30 kr mdlg.

fra den 1 Juli ar af regne

16 Købmd Chr Jepsen Vogn meddeler at hans funktions-

tid som brandfoged udløbes 1ste novbr og begærer sig fri-

laget for hvervet som brandfoged Til brændfoged

vedtoges det at indstille Hmd Peter Nielsen Niels-

sende og til vidner Hmd Jens Jørg Madsen og

Oskar Pedersen Månster

17 Ifølge kgl åbent brev vil der tirsdag den 21

være at afholde almindeligt valg til folketinget og den

24 ds. Valgmandsvalg Til at fungere som valgstyrere

den 21 valgtes J K Kristensen Kristens Jensen Peter

Kristensen Daniel Holm og Marius Jensen Og den

24ds. J Kr Kristensen Jens Korsholt Martin Thomsen

Daniel Holm og Marius Jensens

18 Endvidere forelå forskjellige cirkulærer som toges

til efterretning

Næste møde afholdes tirsdag den 12 oktoler

J K. Krstensen Jens Korsholt Kr. Jensen

 Damiel Holm Marius Jensen Martin Thomssen

Peter Kristensen

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 12 oktobe 1920

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Politimesteren i Thisted begærer udlagt aliminitationsbidrag

for Bødker Petersen refunderet med 68 Kr Anvistes

2 Valdemar Jensen Skovborn andrager om at den ham

tilståede falligunderstøttelse må blive forhøjet til 15 Kr mdlg.

Bevilgedes fra 1ste oktober at regne

3 Skrivelse fra Flade Gjærum Sogneråd om at det af ugifte

Anna Marie Johansen fødte drengebarn er noteret som føde-

hjemstedsberettiget i Flade Til Efterretning
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4 Skrivelse fra fattigudvalget angaende notering af et af ugifte

Agner Larsen den 29 aug. i år født pigebarn her i kommunen
Notens her

5 Skrivelse fra sygehuset i Hjøring om at Asta Helene Jepsen
datter af Købmd Chr Jensen i Vogn er indlagt på sygemuset som
lidende af difterites Til efterretning

6 Skrivelse fra Hjøring amt af 25/9 om at taksten for ophold
på kommunale forsørgelsesanstalter i Hjøring Amtsrådskreds fra
i April i år er midlertidig forhøjet til 150 øre pr dag for voksen og til
120 øre for dag for børn under 14 år Til efterretning

7 Andragende fra Arbejdsmd Lars Kr Kristensen Mosbjerg om
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 Kr mdlg fra 1 ds at regne

8 Ligeledes fra Maren Jepsen Måstrup Forvilgedes Knds
ikke bevilges foreløbig Bevilgedes 10 Kr. mdlg fra 1/11 at regne

Vejvæsen
9 Det vedtoges ikke at avertere om tilbud på 100 ktm.

Skjærver til levering dels straks dels i løbet af vinteren. Samt
at sige at købe et parti rå sten af Propt Holm Eskjær for at
kunne tilbyde eventuelle arbejdsløse arbejde med skjærveslåning
Til at forstå indkøbet af disse valgtes Jens Korsholt og
Marius Jensen med Daniel Holm som stedfortræder

Forskjelligt
10 Opfordring fra Selskabet Fængselshjælpen om tilskud

Henlagdes
11 Ligeledes fra Samfundet og Hjemmet for Vanføre Henlagdes

Ligeledes beretning fra Finsens lysinstitut Tages til
efterretning

13 Der afsluttedes overenskomst med Jens Sørensen
Mosbjærg om at besørge kommunens kørsel med læge og
jordemoder for en takst af De pr tur der nærmere
fastsættes ved et senere møde med forskjellige
takster for hver her både fra Sindal og Tolne

Næste møde afholdes den 9 november 1920

J Kr. Kristensen Jens Korsholt Kr. Jensen
Peter Kristensen Martin Thomsen Daniel Holm

Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 9 noveber 1920

Fattigvæsen

1
 Fattigudvalget i Hjøring meddeler at have tilstået

Martin N Nielsens kone en Konfirmationshjælp på 50 kr

Til efterretning

2 Ligeledes skrivelse fra samme udvalg om at den her

forsørgelsesberettigede Chr Petersen har meldt sig som sup-

sistensløs til fattgvæsenet. Der er tidligere modtaget hele-

Danisk meddelelse desangående Han er allerede modtaget

hjemsendt til forsørgelse på fattiggården

3 Sindal sogneråd meddele at den her forsørgelses=

berettiget Georgius Nielsen er afgaet ved døden, og at

hans enke er tilstået en understøttelse af 40 kr mdlg-

Til efterretning

4 Afhøringer over 8 patienter der er indlagte fra Hjøring

amts sygehus som lidende af difterstis forelå tilstille

fra sygehuset. Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse.

5 Egebjærg sogneråd pr Braade meddeler at Arbejds-

mand Chr Andreasen er tilflyttet Kommunen og at

man har tilstået ham en alderdomsunderstøttelse af

60 kr mdlg. med forespørgsel om han erkendes for=

sørgelsesberettiget her Erkendes forsørgelsesberettiget her

dog kunde man ønske hans identitet nærmere fastslået.

6. Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Frederikshavet

meddeler at have tilstået samtlige alderdomsunder-

støttede 20 kr til brændsel i forrige måned samt et

lignende beløb længere hen på vinteren og eventuelt

nogle kl kokes Til efterretning

7
Bindslev sogneråd erkender i skrivelse af 12/10

Klaus Peder Kristiansen for forsørgelsesberettiget der i

Kommunen. Til efterretning

8 Skrivelse fra Hjøring amt af 19/10 angaende den

fra Indsidder Jens Andersen Nielsen af Eskjær bede til am

tet indsendte klage Amtet resolverer at man nærer over-

vejende betænkelighed ved at statuere at den pågældende

er berettiget til alderdomsunderstøttelse Til efter=

retning
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 9 noveber 1920
Fattigvæsen
1
 Fattigudvalget i Hjøring meddeler at have tilstået
Martin N Nielsens kone en Konfirmationshjælp på 50 kr
Til efterretning
2
Ligeledes skrivelse fra samme udvalg om at den her
forsørgelsesberettigede Chr Petersen har meldt sig som sup-
sistensløs til fattgvæsenet. Der er tidligere modtaget hele-
Danisk meddelelse desangående Han er allerede modtaget
hjemsendt til forsørgelse på fattiggården
3
Sindal sogneråd meddele at den her forsørgelses=
berettiget Georgius Nielsen er afgaet ved døden, og at
hans enke er tilstået en understøttelse af 40 kr mdlg-
Til efterretning
4
Afhøringer over 8 patienter der er indlagte fra Hjøring
amts sygehus som lidende af difterstis forelå tilstille
fra sygehuset. Til efterretning
Alderdomsunderstøttelse.
5
Egebjærg sogneråd pr Braade meddeler at Arbejds-
mand Chr Andreasen er tilflyttet Kommunen og at
man har tilstået ham en alderdomsunderstøttelse af
60 kr mdlg. med forespørgsel om han erkendes for=
sørgelsesberettiget her Erkendes forsørgelsesberettiget her
dog kunde man ønske hans identitet nærmere fastslået.
6.
Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Frederikshavet
meddeler at have tilstået samtlige alderdomsunder-
støttede 20 kr til brændsel i forrige måned samt et
lignende beløb længere hen på vinteren og eventuelt
nogle kl kokes Til efterretning
7
Bindslev sogneråd erkender i skrivelse af 12/10
Klaus Peder Kristiansen for forsørgelsesberettiget der i
Kommunen. Til efterretning
8
Skrivelse fra Hjøring amt af 19/10 angaende den
fra Indsidder Jens Andersen Nielsen af Eskjær bede til am
tet indsendte klage Amtet resolverer at man nærer over-
vejende betænkelighed ved at statuere at den pågældende
er berettiget til alderdomsunderstøttelse Til efter=
retning
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Skolevæsen
9 Fra skoledirektionen forelå tilstillet cirkulære fra

undervisningsministeriet angående revision af den
nugældende undervisningsplan. Fra skolekommissionen

var modtaget meddelelde om at man vilde anbefale
at foreslå den nugældende plan fornyet for de næste
10 år Sognerådet vedtog ligeledes at udarbejde den ny
undervisningsplan på grundlag af den nugældende
Vejvæsen

10 Ved den i henhold til pkt 9 i forrige møde
foretagne avertering om tilbud på skjærder var de kun
indkommen tilbud fra Frederikshavns Skjærvefabrikke
samt fra Jyllands Kalkværker Horsens Det vedtoges ikke
at antage noget af tilbudene, men søge at købe et parti
skjærver hos Entreprenør Carl Hejdemann Frederikshavn som
ikke leverede det bestille kvantum ifjør

Forskjelligt
11 Meddelelse fra hjøring amt om at der for året 1920/21

yderligere er pålignet kommunen et beløb af 94 Kr 44 øre til
amtsrepartitionsfonden Til efterretning

12 Der forelå en indbydelse til rejsning af et mindesmærke
i Rebild Nationslpark over falden danske i verdenskrigen
Henlagdes forelóbigt

13 Meddelelse fra Politimesteren i Frederikshaved om at Hmd Peter
Nielsen Nielseninae er udnævnt til trandfoged for søndre
brandfogedkreds. Til efterretning

14 Skrivelse fra Hjøring amts landøkonomisks selskabs
Sindal Kreds om at Sognerådet vil støtte afholdelsen af
kursus i landbrugsregnskab ved at tillade afbenyttelse af
skolelokalerne til dette brug samt yde læreren godtgørelse for

lys og varme Sogneraad har intet imod at skolelokalerene
benyttes i nævnte gened, og eventuelt yde tilskud til lys og værens

15 I henhold til lov af 4/10 for vedtoges det at påligne de skatte-
pligtige beboere der hører til folkekirken en kirkeskat for ende-
værende år af 1% af det ved ligningen for endeværende år
endelig refunder indkomstbeløb

15 Fra skatterådet forelå anmodning om indsendelse af
Tilgangs og afgangslister



339
Skolevæsen
9
Fra skoledirektionen forelå tilstillet cirkulære fra
undervisningsministeriet angående revision af den
nugældende undervisningsplan. Fra skolekommissionen
var modtaget meddelelde om at man vilde anbefale
at foreslå den nugældende plan fornyet for de næste
10 år Sognerådet vedtog ligeledes at udarbejde den ny
undervisningsplan på grundlag af den nugældende
Vejvæsen
10
Ved den i henhold til pkt 9 i forrige møde
foretagne avertering om tilbud på skjærder var de kun
indkommen tilbud fra Frederikshavns Skjærvefabrikke
samt fra Jyllands Kalkværker Horsens Det vedtoges ikke
at antage noget af tilbudene, men søge at købe et parti
skjærver hos Entreprenør Carl Hejdemann Frederikshavn som
ikke leverede det bestille kvantum ifjør
Forskjelligt
11
Meddelelse fra hjøring amt om at der for året 1920/21
yderligere er pålignet kommunen et beløb af 94 Kr 44 øre til
amtsrepartitionsfonden Til efterretning
12
Der forelå en indbydelse til rejsning af et mindesmærke
i Rebild Nationslpark over falden danske i verdenskrigen
Henlagdes forelóbigt
13
Meddelelse fra Politimesteren i Frederikshaved om at Hmd Peter
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17 Skrivelse fra Albæk sogneråd angående en til Arbjdsmd

Ole Christian Nielsens hustru ydet fattigunderstøttelse af 15 kr mdlg

Afhøring vedlagt Kunde ikke erkendets forsøgelsesberettiget her

på grundlag af de foreliggende oplysninger

18 Bestyrelsen for hjælpekassen var tilstede til en fælles-

forhandling i anledning af den ny dyrtidslov Det vedtoges

at forsætte på samme måde som hidtil Da den ny

dyrtidslov ligesom den foregående kun tillader at der

anvendes en sum af 2 kr pr individ af folketallet, var

man klar over at i tilfælde af en langvarig vinter med 

nogen arbejdsløshed vilde det eventuelt kunne blive

tale om at der ydes noget mere end hidtil som almin-

delig hjælpekassehjælp

19 Følgende regninger anvisets til udbetaling

Astrup Anna Gotfredsen 102 Kr 94 Øre

St Hans St Olaj Karl Jensens enke 86

Sulsted Ajstrup Anton Andreasen 191 , 25

Brønderslev Hustru 101 , 25

Bindslev Niels Kr Nielsen 388 , 73

Anders P Jensen 329 , 18

Hjøring Martin A Nielsens hustru 242 , 44

Christian Christensen 266 , 63

Frederikshavn Julius Madsen 150 , 00

Martine Nielsdatter 231 , 00

N Sundby Martine Thomsen 253 , 50

Sindal Georgius Nielsen 332 , 44

Nielsine Kirstine Nielsen 45 , 00

Kr Thomsen 90 , 00

Dothea Kristiansen 90 , 00

Århus Skomg Søren Chr Pedersen 105 , 76

Læge Mår Sindal 138 , 00

Sindal Apotek 268 , 65

Læge Erlandsen Befordring 39 , 90

Frederikshavn Apotek

Næste møde afholdes tirsdag den 14 decbr 1920

J Kr Kristensen Kr Jensen Martin Thomsen Peter Kristensen 

Martin Jensen Jens Korsholt
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Martine Nielsdatter
231 , 00

N Sundby
Martine Thomsen

253 , 50
Sindal

Georgius Nielsen
332 , 44

Nielsine Kirstine Nielsen
45 , 00
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 14 decbr 1920

1 Fattigvæsen
Den under pkt 17. i forrige møde behandlede forsørgelsessag

forelå atter. Sagen var m tilagt med en politiafhøring over
den omtalte Ole Christian Nielsen Den pågældende
måtte anses for forsørgelsesberettiget her

2 Skrivelser fra Frederikshaves sygehus om at Harald Hansen
i tjeneste hos Gårdejer Adelhart Petersen Vogn ti gange har
været indlagt på sygehuset til behandling for fnat Til
efterretning Er forsørgelsesberettiget her.

3 Skrivelse fra Tværsted Ugl sogneråd om hvorvidt
Kommis Henry Nielsen Tuun erkendes forsørgelsesberettiget
her. Hans hustru har været indlagt på Hjøring sygehus
til behandling for difterites Erkendes forsørgelsesberettiget
her

4 Udvalget for fattigvæsent i Århus meddeler at have
tilstået Skomager Søren Chr Pedersen en huslejehjælp af
23 Kr 50 pr md fra 15/10 i år at regne Til efterretning

5 Skrivelse fra Sindal Sogneråd om at Hnd Chr. Fågård
sen Anton Chr Fågård er indlagt på sindssygeanstalten
i Århus som sindssyg med forespørgsel om han erkendes
forsørgelsesberettiget her i kommunen Erkendes forsørgel-

setberettiget her
Alderdomsunderstøttelse

6 Fra Egebjerg sogneråd var modtaget den under pkt. 5 i forrige
møde nævnte sag angående alderdomsunderstøttelse til Arbejdsmd
Chr Andreasen tilbagesendt, bilagt med hans begæring om alder-
domsunderstøttelse. Erkender forsørgelsesberettiget her

Forskjelligt
7 Meddelelse fra Kirkeministeriet af 22/1 om at derfor

regnskabsant 1920/21 er påligent Mosbjærg kommune
en kirkeskat af 1144 Kr 89 Øre at indbetale til Stiftsøvrig
heden i Ålberg Til efterretning

8 Meddelelse fra Hjøring amt om at amtsrådet har beskikket
Distriksjordemoder Nimine Larsen i Tværsted til Distriktsjorden
Til efterretning
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 14 decbr 1920
1
Fattigvæsen
Den under pkt 17. i forrige møde behandlede forsørgelsessag
forelå atter. Sagen var m tilagt med en politiafhøring over
den omtalte Ole Christian Nielsen Den pågældende
måtte anses for forsørgelsesberettiget her
2
Skrivelser fra Frederikshaves sygehus om at Harald Hansen
i tjeneste hos Gårdejer Adelhart Petersen Vogn ti gange har
været indlagt på sygehuset til behandling for fnat Til
efterretning Er forsørgelsesberettiget her.
3
Skrivelse fra Tværsted Ugl sogneråd om hvorvidt
Kommis Henry Nielsen Tuun erkendes forsørgelsesberettiget
her. Hans hustru har været indlagt på Hjøring sygehus
til behandling for difterites Erkendes forsørgelsesberettiget
her
4
Udvalget for fattigvæsent i Århus meddeler at have
tilstået Skomager Søren Chr Pedersen en huslejehjælp af
23 Kr 50 pr md fra 15/10 i år at regne Til efterretning
5
Skrivelse fra Sindal Sogneråd om at Hnd Chr. Fågård
sen Anton Chr Fågård er indlagt på sindssygeanstalten
i Århus som sindssyg med forespørgsel om han erkendes
forsørgelsesberettiget her i kommunen Erkendes forsørgel-
setberettiget her
Alderdomsunderstøttelse
6
Fra Egebjerg sogneråd var modtaget den under pkt. 5 i forrige
møde nævnte sag angående alderdomsunderstøttelse til Arbejdsmd
Chr Andreasen tilbagesendt, bilagt med hans begæring om alder-
domsunderstøttelse. Erkender forsørgelsesberettiget her
Forskjelligt
7
Meddelelse fra Kirkeministeriet af 22/1 om at derfor
regnskabsant 1920/21 er påligent Mosbjærg kommune
en kirkeskat af 1144 Kr 89 Øre at indbetale til Stiftsøvrig
heden i Ålberg Til efterretning
8
Meddelelse fra Hjøring amt om at amtsrådet har beskikket
Distriksjordemoder Nimine Larsen i Tværsted til Distriktsjorden
Til efterretning
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møder for Mosbjærg og Tolne sogne fra den 1/12 at regne. Til

efterretning 

9
Fra amtet forela anvisning på 1ste rate af det almindeligt

statstilskud til Kommunerne med 464 Kr 14 Øre Ligeledes

skatskassens tilskud til understøttelse i henhold til enkeloven

for 1918/19 med 52 kr 50 øre Samt statskassens tilskud til alder=

domsunderstøttelse i året 1918/19 med 3781 kr 82 Øre Til

efterretning

10 Andragende fra Mosbjærg sogns sygekasse om tilskud

for året 1920 Bevilgedes 100 Kr

11 Ligeledes andragende om tilskud fra „Kirkens Korshær"

Henlagdes

12 Ligeledes beretning og andragende om tilskud fra K. F. U. Mi-

Soldaterhjem Bevilgedes 10 Kr

13 Der forelå ligeledes en skrivelse fra et udvalg angående

støtte til et påtænkt Centralbibliotek for Hjøring amt

Henlagdes

14 Ligeledes fra Missionen blandt hjemløse mænd København

Henlagdes

15 En mængde cirkulærer forelå som sædvænligt og toges til

efterretning

Overslag for næste regnskabsår forslå til 1ste behandling16

16 Ifølge meddelelse fra indenrigsministeriet gennem

amtet påhviler det Kommunen at udrede et beløb

af 548 Kr 12 Øre som skyldigt tilskud til staten

i henhold til lov af Boh 1918 om overordentlig

hjælp til arbejdsløse.mm.

17 Overslag før næste regnskabsår forelå til 1ste

behandling Efter at have gennemgået det forrige

regnskabsår regnskab, vedtoges det enstemmigt efter

nogen diskusion at bibeholde indeværende år

ligning men iøvrigt at udsætte den endelige

bestemmelse til Mødet i Januar n år

Næste møde afholdes tirsdag den 11 Januar 1926

J Kr Kristensen Daniel Holm Martin Thomsen

Peter Kristensen Marius Jensen Kr Jensen J. Korsholt
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støtte til et påtænkt Centralbibliotek for Hjøring amt
Henlagdes
14
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Henlagdes
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Overslag for næste regnskabsår forslå til 1ste behandling
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Ifølge meddelelse fra indenrigsministeriet gennem
amtet påhviler det Kommunen at udrede et beløb
af 548 Kr 12 Øre som skyldigt tilskud til staten
i henhold til lov af Boh 1918 om overordentlig
hjælp til arbejdsløse.mm.
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Overslag før næste regnskabsår forelå til 1ste
behandling Efter at have gennemgået det forrige
regnskabsår regnskab, vedtoges det enstemmigt efter
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J Kr Kristensen Daniel Holm Martin Thomsen
Peter Kristensen Marius Jensen Kr Jensen J. Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården fredag den 14 Januar 1921

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Brønderslev sogneråd meddeler i skrivelsen af 20/12 at have

forhøjet understøttelsen til Martin Andreasen fra 10 til 25 kr mdlg.
fra den 1 ds. at regne Til efterretning

2 Odense politikammer begærer forskudsves udlagt alimen-
tationsbidrag for Chr A Christensen refunderet med 132 Kr
Anvistes

3 Fattigudvalget i N Sundby meddeler i skrivelse af 20/12
at have tilstået Martine Thomsen ekstra 25 samt brændsel

Til efterretning
4 Sulsted Ajstrup sogneråd meddeler at have forhøjet

alle understøttelser med 50%. Til efterretning.

5 Skrivelse fra Hjøring amt af 14/12 med fortegnelse
over de gældende normalbidrag for tiden fra 1/7 i år til
30/6 1922 Til efterretning

6 Byrådets udvalg for alderdomsunderstøttelse Hjøring
meddeler at have tilstået understøttede udenfor alderdoms-
hjemmet ekstrahjælp til Julen Til efterretning

7
Indberetning fra sognepræsten over fødsler i 2det halvår

1920. som blev gennemgået En fødsel skal forme-
dentlig noteres i Sæby

8 Andragende fra Arbejdsmd Lars Thomsen Måstrup
om alderdomsunderstøttelse. Bevilgedes 30 kr mdlg for
vintermånederne fra 1 ds. at regneForskjelligt

9 Amtet meddeler at have pålignet Mosbjerg kommune
et beløb af 377 Kr 75 Øre i Amtsfondsbidrag for året 1921/22
Til efterretning

10 Skrivelse fra Amtet af 6 ds. med forespørgsel om eftergivelse
af fattighjælp Besvares af formanden

11 Skrivelse fra Fmd for Jagtrettens afløsning i Hjøring amt
angaende valg af Voldgiftsmænd for 3 året 1921/23

Gårdejer Peter Thomsens Bonet og Partikuller JensSørensen Mejeribyen genvalgtes.
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12 Anvisning fra amtet på 2den rate af statstilskudet for 1920/21

med 464 Kr 14 Øre Ligeledes anvisning på statskassens andel af

ydede tilskud til arbejdsløn i tiden fra 1/4 til 31/12 1919 med 446 kr 20 øre

og anvisning på statskassens tilskud med fradrag af forskud til 

hjælpekassen for året 1919/20 med 27 Kr 77 øre Til efterretning.

13 Skrivelse fra De Kellerske anstalter om betaling for 

uformuende patienters ophold på anstalten er forhøjet til 600 kr

årligt fra 1 jan i år Til efterretning

14 cirkulære fra undervisningsministeriet af 29/12 i år om at 

der den 1/2 i år vil være at fortage en almindelig folketælling

Til efterretning og besørgelse

15 Propt A holm Eskjær forespørger om sognerådet er villigt til at

foretage en omlægning af vejen syd om Eskjær lade således at

vejen bliver lagt ca 20 favne længere mod syd Det vedtoges

at vælge to af sognerådets medlemmer til at forhandle med

Holm om sagen Martin Thomsen og Jens Korsholt valgtes 

10 Mandtalslisten over de skatteydere der kunne anbager at

kunne komme til at svare statsskat for næste år affattedes 

17 Den kommunale valgliste gældende fra 15/2 i år og til 

14/2 1922 affattedes og fremlægges til eftersyn 

18 Overslag over kommunens indtægter og udgifter forelå til 2den

behandling Det vedtages som det forelå udarbejdet af for-

manden med det samme ligningsbeløb som ifjor

Det ballanseres med en indtægt og udgift på 48,356 kr oo øre 

19 Legatrenterne fra forrige år uddelles til følgende

Ejler Ejlersen Holm Legat 33 kr 44 øre

Jens P Nielsens Måstrup 18 kr 44 øre

Leverin Roses legat 8 kr 24 øre Peter Petersen Mosbjærg 

Lærer Andersens legat J Kr Jensen

Per Kjærsgård

J L Kristensen Marie Hansen Vogn

andrangende fra Ane Sofie Jørgensdatter om forhøjelse af sin

alderdomsunderstøttelse bevilgedes 35 kr mdlg fra den 1 ds at regne

Næste møde afholdes den 8 februar 1921

J Kr Kristensen Jens Korsholt Daniel Holm

Kr Jensen Martin Thomsen Peter Kristensen

Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården fredag den 11 februar 1921

Fattigvæsen
1 Politimesteren i Thisted begærer udlagt alimentali-

ansbidrag for Bødker P M Petersen refunceret med 72 Kr
Anvistes

2 Politimesteren i Hjøring begærer ligeledes udlagt
alimentationsbidrag for Mure J C Christensen Måstrup
refunderet med 72 Kr Anvistes Afsoning begæres

3 Udvalget for fattigvæsenet i Århus meddeler at have
tilstået Skomager Søren Chr Pedersen huslejehjæp med 47 Kr
Til efterretning

4 Børg Firreby sogneråd meddeler at Skomager
Ole Valdemar Olsen har haft 2 børn indlagt på sygehuset
til behandling for fnat og forespørger om bemeldte
Valdemar er erkendes forsørgelsesberettiget her

Erkendes forsørgelsesberettiget her
5 Skrivelser fra epidemihuset og Frederikshavns kommunale

sygehus om at Arbejdsmd Herman Kristensen, af Måstrup
med hustru og 2 børn samt Tjenestepige Helga Dalin
Kristensen af Eskjær har været indlagt til vederlagsfri
behandling for fnat og difterites Ligeledes fra hjøring sygehus
ang. Fernanda Kistensen for skarlægensfeber Erkendes alle forsørgelseserettigede

herAlderdomsunderstøttelse
6 Andragende fra Arbejdsmd Peter Petersen

af Mosbjerg hede om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes
15 Kr mdlg fra 1/3 1 år at regne

7
Tolne sogneråd meddeler at have tilstået den her

forsørgelsesberettigede Mikkel Larsen en forhøjelse af sin
alderdomsunderstøttelse til 50 kr + 25 kr i dyrtidstillæg.

mdlg. fra 1 Januar år at regne Til efterretning

Forskjellige
8 Beretning og agitationsskrifter fra Landsforeningen

"Den personlige Friheds værn " med anmodning om støtte
Henlagdes

9 Forespørgsel fra Sindal Bank om hvorvidt sogne-
rådet har noget imod at kommunens kassekredit
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nedsættes fra 25000 til 10000 kr Efter forhandling med

banken var denne indgået på at nedsætte beløbet til 15000 Kr

hvermed sognerådet antager at kunne nøjes

10 De Kommunale valglister berigtigedes efter at have været

fremlagt til eftersyn i lovbefalet tid

11 Folketingsvalglisten affattedes og fremlægges til eftersyn

fra 1 til 8 marts

12 De valg til sognerådet og hjælpekassebestyrelsen

som skal afholdes i marts vedtoges det at afholde således

Sognerådsvalget fredag den 11 mats og hjælpekassevalget

mandag den 21 marts

13 Som vederlæg for medhjælp til formanden for indeværende

regnskabsår bevilgedes ved 1ste behandling et beløb af 600 Kr

og 100 kr som vederlag for rejseudgifter tilsam m.v.

14 Fra valgbestyrelsen for 6de landstingskreds forelå regnskab

over udgifterne ved de den 10 aug. og den 1ste oktober i år foretagen

valg til landstinget Herværende Kommunes andel i disse

er henholdsvis 59 Kr 93 Øre og 61 kr 03 Øre ialt 120 Kr 96 Øre

Anvistes til udbetaling

15 Fattiggårdsbestyrer A Andreasen fæstedes påny for

tiden fra 1/4 i år til 31/3 1922 for en løn af 900 Kr

Andreas Andresen

16 Til Valgbestyrelse ved det berammede sogneråds-

og hjælpekassevalg valgtes foruden formanden

Daniel Holm Marius Jensen Jens Korsholt og Matin Thomsen

17 Der forelå endvidere en mængde Cirkulærer uden

nogen større betydning.

18 Villelm Kristensen Måstrup bevilgedes 25 Kr som

konfirmationshjælp til plejebarnet Betty Kristensen

Mødet hævet

J Kr Kristensen Peter Kristensen Martin Thomsen.

Kr Jensen Jens Korsholt Daniel Holm

Marius Jensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 8 marts 1921

Fattigvæsen
1 Politimesteren i Københavns amts nordre Birk begærer

udlagt alimentationsbidrag for Charles Georg Pedersen
refunderet med 72K anvistes

2 Århus Politikammer begærer udlagt forsørgelsesbidrag
for Bødker Peter Martinus Petersen refunderet med 100 Kr

Anvistes
3 Politimesteren i Hjøring begærer ligeledes udlagt alimen-

Nationsbidrag for Christian Petersen refunderet med 72 Kr
Anvistes

4 Hjøring amts sygehus meddeler at Valborg Kathinka
Petersen er indlagt til vederlagsfri behandling for fnat

Erkender forsørgelsesberettiget her
Forskjelligt

5 Fra arbejdsløshedsinspekteratet forelå tilstillet
inspektoratets indberetning til ministeriet for aret 1918/19
samt meddelelse om det tilskud herværende kom-

mune er pligtig at yde til arbejdsløshedskasser for indere-
værende år Beløbet er 164 Kr 23 Øre som anvistes til
udbetaling

6 Fra landsforeningen „Arbejdet adler" forelå en pjece
tilsendt med anmodning om bidrag Bevilgedes 101 Kr

7 Ligeledes fra Fællesudvalget for Ålborg Kirkesag
Henlagdes

8 Beretning og ny vedtægter forelå tilstillet fra Land-
kommunernes Uykkesforsikring tages til efterretning

9 Ligeledes fra foreningen Fredehjem" der tager sig af
ulykkeligt stilledes ikke fuldt normale kvinder. Henlagdes

10 Ligeledes fra Foreningen til Hjælp for ulykkeligt
stillede mødre Henlagdes

11 Skrivelse fra Amtet af 3 ds. med meddelelse om
at det påhviler Mosbjerg kommune at indbetale et beløb

af 69 Kr 37 Øre for afvigte finansår, til dækning af
udgifter ved vurdering til ejendomsskyld Til efterretning
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12 Amtets tilladelse til at påligne et beløb af 36986 kr for

næste skatteår forelå Beløbet overstiger det beløb som sognerådet

i henhold til den kommunale valglovs § 22 har ret til at udskrive

med 9373 kr 50 øre

13a Vederlag til medhjælp til formanden forelå til 2de

behandling Fastsattes til 600 kr som ved 1ste behandling

13b Lærer Jensen meddeler at have opsiges den nuværende

brændselsordning. Det vedtoges at anskaffe 20000 tørv til skolens brug

14 Til at reviderer kommunens regnskab for indeværende

regnskabsår valgtes Gårdejer Kr Anders Larsen Vogn og Hmd

Peter Nielsen Nielsminde

15 Andragende fra Jens Madsen Bollehede Mark om forhøjelse

af sin alderdomsunderstøttelse til 8 kr mdlg bevilgedes fra

1/4 at regne

16 Forretningsudvalget for Raditionsfondet andrager om et

tilskud af kommunens kasse Bevilgedes 50 kr med

forventning om amtsrådets tilladelse

17 Sessionsplakaten for næste år forelå

18 Fattigudvalget i N Sundby meddeler at have forhøjet

understøttelsen til Martin Thomsen til 15 kr ygentlig forløbig

for 2 måneder

19 Til den alderdomsunderstøttede Maren Larsen Gaden

som er afgået ved døden bevilgedes 75 kr til begravelseshjælp

Mødet hævet

J Kr Kristensen M Jensen Martin Thomsen

Peter Kristensen Daniel Holm Jens Korsholt

Martin Jensen
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Konstituerende sognerådsmøde

i Søndergård Mosbjærg mandag den 28 marts 1931

1 Til sognerådets formand for året 1921/22 valgtes
Gårdejer Jens Kr Kristensen Grårup og til næstformand

Gårdejer Jens Korsholt Måstrup

2 Til at føre tilsyn med fattiggården valgtes Gårdejer Jens
Korsholt Måstrup og Forpagter Peter Kristensen Bjørnager som
tillige aflægger regnskab ved regnskabsårets afslutning

3 Til at føre tilsyn med skoleren valgtes
1 Mosbjerg Skole Hmd Marius Poulsen Måstrup
2 Vogn Gårdejer Otto Kristensen Vogn
3 Måstrup " Jens Korsholts Måstrup
4 Blæsbjærg Hmd Martin Thomsen Eskjær hede

som tilliges opkræver skolemulkterne i hver sit distrikt og
aflægger regnskab over samme til Hmd Marius Poulsen
Måstrup som aflægger regnskab ved årets slutning

4 Til at føre tilsyn med kommunens veje valgtes
Mosbjerg distriks Gårdejer Kristen Jensen Søndergård
Grårup stemme
Måstrup Gårdejer Jens Korsholt Måstrup
Vogn Forpagter Peter Kristensen Bjørnager

Blæsbjærg Hmd. Martin Thomsen Eskjær hede

5 Frsigelsesprotokollen føres af Gårdejer Otto Kristensen Vogn
som besørger tilsigelserne

6 Tilsynet med de private veje overtoges af Hmd Marius
Poulsen Måstrup som sørger for disses istandsættelse og fordeling
af udgifterne på brugerne, uden tal for Kommunens kasse

7 Til medlem af værgerådet valgtes Gårdejer Otto Kristensen
Vogn og til supleatet Forpagter Peter Kristensen Bjørnager

8 Til medlem af Kirkebestyrelsen valgtes Gardejer J Kr Kristensen
Grårup Mødet hævet
J Kr Kristensen Jens Korsholt Martin Thomsen

Peter Kristensen Thr. Jensen Otto Christensen Marius Poulsen
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Konstituerende sognerådsmøde
i Søndergård Mosbjærg mandag den 28 marts 1931
1
Til sognerådets formand for året 1921/22 valgtes
Gårdejer Jens Kr Kristensen Grårup og til næstformand
Gårdejer Jens Korsholt Måstrup
2
Til at føre tilsyn med fattiggården valgtes Gårdejer Jens
Korsholt Måstrup og Forpagter Peter Kristensen Bjørnager som
tillige aflægger regnskab ved regnskabsårets afslutning
3
Til at føre tilsyn med skoleren valgtes
1
Mosbjerg Skole

Hmd Marius Poulsen Måstrup
2
Vogn

Gårdejer Otto Kristensen Vogn
3
Måstrup

"
Jens Korsholts Måstrup

4
Blæsbjærg

Hmd Martin Thomsen Eskjær hede
som tilliges opkræver skolemulkterne i hver sit distrikt og
aflægger regnskab over samme til Hmd Marius Poulsen
Måstrup som aflægger regnskab ved årets slutning
4
Til at føre tilsyn med kommunens veje valgtes
Mosbjerg distriks

Gårdejer Kristen Jensen Søndergård
Grårup

stemme
Måstrup

Gårdejer Jens Korsholt Måstrup
Vogn

Forpagter Peter Kristensen Bjørnager
Blæsbjærg

Hmd. Martin Thomsen Eskjær hede
5
Frsigelsesprotokollen føres af Gårdejer Otto Kristensen Vogn
som besørger tilsigelserne
6
Tilsynet med de private veje overtoges af Hmd Marius
Poulsen Måstrup som sørger for disses istandsættelse og fordeling
af udgifterne på brugerne, uden tal for Kommunens kasse
7
Til medlem af værgerådet valgtes Gårdejer Otto Kristensen
Vogn og til supleatet Forpagter Peter Kristensen Bjørnager
8
Til medlem af Kirkebestyrelsen valgtes Gardejer J Kr Kristensen
Grårup

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Jens Korsholt Martin Thomsen
Peter Kristensen

Thr. Jensen Otto Christensen Marius Poulsen
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Sognerådsmøde

i fattiggården husdag den 12 april- 1921

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

1 Udvalget for alderdomsunderstøttelse Hjøring meddeler

at have tilstået Christians Christensen et uidlertidigt

tillæg af 20 kr mdlg. fra 1/3 til 31/5- Til efterretning

2 Hjøring amts sygehus meddeler at Lars Alfred Thomsen

er Indlægt til vederlage fri behandling for defteritis. Til

efterretning

3 Forespørgsel fra Hjøring amt om hvorviat taksten for

ophold på Kommunens alderdomsasyl må anses for at være

passende eller om en forhøjelse af taksten skønens at være

påkrævet Det vedtoges at foreslå en takst af 2 kr daglig

Skolevæsen

4 Det forslag til undervisningsplan som indsendtes til

Skoledirektionen ved nytårslid forela atter tilstillet fra

undervisningsministeriet gennem skoledirektionens. Ministe-

net forlanger planen ændret på en række pukter, hvoraf

de fleste dog er reelt formelle ændringer. Planen omarbej-

dedes således at ministeriets forslag til endringer toges tilfølge

med undtagelse af de årlige skiftetider i skolegangsordenen

som det vedtoges at fastholde i den oprindelige form

5 Til skolekommission for de næste 4 år valgtes

Hmd N P Holm Kristensen Eskjær bede Hmd Otto Kristensen

Måstrup Gårdejer Otto Jensen & Grarup og Gårdejer

Otto Kristensen Vogn

Forskjelligt

6 Skrivelse fra amtet af 10/3 om at det påhviler

Mosbjærg kommune i henhold til lov af 30/11 1918 om

overordentlig hjælpe til arbejdsløse m v. at indbetale et

beløb af 159 Kr 50 Øre som kommunens tilskud til staten

i henhold til nævnte lov for tiden fra 1/4 til 31/12 1919

og endvideres skrivelse af 9/4 i år hvoraf fremgås

at kommunen i henhold til lov af 5/1 1920 om aner

kendte arbejdsløshedskasser skal indbetale et beløb af

547 Kr 0 Øre for tide fra 1/1 til 31/3 1920 Beløbet anvistes

7 Skrivelse fra amtet af 9 ds. angående valg af et

medlem her fredningsnævnet i henhold til løb af 8/3
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Sognerådsmøde

i fattiggården husdag den 12 april- 1921
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Udvalget for alderdomsunderstøttelse Hjøring meddeler
at have tilstået Christians Christensen et uidlertidigt
tillæg af 20 kr mdlg. fra 1/3 til 31/5- Til efterretning
2
Hjøring amts sygehus meddeler at Lars Alfred Thomsen
er Indlægt til vederlage fri behandling for defteritis. Til
efterretning
3
Forespørgsel fra Hjøring amt om hvorviat taksten for
ophold på Kommunens alderdomsasyl må anses for at være
passende eller om en forhøjelse af taksten skønens at være
påkrævet Det vedtoges at foreslå en takst af 2 kr daglig
Skolevæsen
4

Det forslag til undervisningsplan som indsendtes til
Skoledirektionen ved nytårslid forela atter tilstillet fra
undervisningsministeriet gennem skoledirektionens. Ministe-
net forlanger planen ændret på en række pukter, hvoraf
de fleste dog er reelt formelle ændringer. Planen omarbej-
dedes således at ministeriets forslag til endringer toges tilfølge
med undtagelse af de årlige skiftetider i skolegangsordenen
som det vedtoges at fastholde i den oprindelige form
5
Til skolekommission for de næste 4 år valgtes
Hmd N P Holm Kristensen Eskjær bede Hmd Otto Kristensen
Måstrup Gårdejer Otto Jensen & Grarup og Gårdejer
Otto Kristensen Vogn
Forskjelligt
6
Skrivelse fra amtet af 10/3 om at det påhviler
Mosbjærg kommune i henhold til lov af 30/11 1918 om
overordentlig hjælpe til arbejdsløse m v. at indbetale et
beløb af 159 Kr 50 Øre som kommunens tilskud til staten
i henhold til nævnte lov for tiden fra 1/4 til 31/12 1919
og endvideres skrivelse af 9/4 i år hvoraf fremgås
at kommunen i henhold til lov af 5/1 1920 om aner
kendte arbejdsløshedskasser skal indbetale et beløb af
547 Kr 0 Øre for tide fra 1/1 til 31/3 1920 Beløbet anvistes
7

Skrivelse fra amtet af 9 ds. angående valg af et
medlem her fredningsnævnet i henhold til løb af 8/3
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1917 Gårdejer Jens Korsholt Måstrup valgtes

8 Skrivelse fra Eskjær Slynge Mergelbane med anmodning
om at tage aktier i selskabet Udsattes til næste møde

9 Fra Propt. O R Corlsen Højvang forelå tilstillet fortegnete
over de valgte voldgiftsmænd til jagtrestens afløsning

10 Forspørgsel fra amtet angaende børnebogsamlinger
besvares af formanden

11 Skrivelse fra Amtsvalgtilstyrelsen af 5 ds. angående
udgifterne ved de 3 folketingsvalg ifjor Herværende kom-
mune skal udrede et beløbaf 46 Kr. 74 Øre som anvistes

12 Skrivelse fra foreningen Norden" om indmeldelse i
foreningen Henlagdes.

13 Bestyrelsen for hjælpekassen var tilstede og der forhand-
ledes om hjælpekassens virksomhed efter den 1ste ds. hvor-
efter der ikke findes dyrtidslove eller andre ekstraordinære
understøttelseslove længere. Det vedtoges at stille det

nødvendire beløb til rådighed for hjælpekassens bestyrelse
til afhjælpning af den trang som der måtte vise sig
at være tilstæde og som kan falde ind under Hjælpekas-
sens opgave foreløbig i sommerhalvåret

Mødet hævet
J Kr Kristensen

Jens Korsholt Martin Thomsen Peter Kristensen
Marius Poulsen Kristen Jensen Otto Christensen
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1917
Gårdejer Jens Korsholt Måstrup valgtes
8
Skrivelse fra Eskjær Slynge Mergelbane med anmodning
om at tage aktier i selskabet Udsattes til næste møde
9
Fra Propt. O R Corlsen Højvang forelå tilstillet fortegnete
over de valgte voldgiftsmænd til jagtrestens afløsning
10
Forspørgsel fra amtet angaende børnebogsamlinger
besvares af formanden
11
Skrivelse fra Amtsvalgtilstyrelsen af 5 ds. angående
udgifterne ved de 3 folketingsvalg ifjor Herværende kom-
mune skal udrede et beløbaf 46 Kr. 74 Øre som anvistes
12
Skrivelse fra foreningen Norden" om indmeldelse i
foreningen Henlagdes.
13
Bestyrelsen for hjælpekassen var tilstede og der forhand-
ledes om hjælpekassens virksomhed efter den 1ste ds. hvor-
efter der ikke findes dyrtidslove eller andre ekstraordinære
understøttelseslove længere. Det vedtoges at stille det
nødvendire beløb til rådighed for hjælpekassens bestyrelse
til afhjælpning af den trang som der måtte vise sig
at være tilstæde og som kan falde ind under Hjælpekas-
sens opgave foreløbig i sommerhalvåret

Mødet hævet
J Kr Kristensen
Jens Korsholt Martin Thomsen Peter Kristensen
Marius Poulsen Kristen Jensen Otto Christensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 maj 1921

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse

Albæk Sogneråd meddeler at have betalt et beløb af

181 Kr for den her forsørgelsesberettigede Ole Kr Nielsens

børn for et ophold på Kamilianerkiiniken i Ålborg

Til efterretning

2 Brønderslev byråd meddeler at de indtil 31/3 i år

bevilgede alderdoms og fattigunderstøttelser er gældende

til 30/6 1 år Til efterretning

3 Husejer Chr Olesen Vogn andrager om alderdoms

understøttelse Kunde ikke bevilges da andrageren er i

besiddelse af en forholdsvis betydelig formnn

Skolevæsen

4 Lærer Jensen Mosbjærg skole andrager om en

udvidelse af lejligheden samt nyt tag på skolebygningen

Marius Poulsen Martin Thomsen og Jens Kørsholt

valgtes til at besigtige forholdene pa stedet og fremkomme

med forslag

Vejvæstet

5 Fra amtet forelå tilstillet skema til oversigt

over Kommunens offentlige biveje med oplysning

om hvilke arbejder der agtes foretaget i år Der agtes

ikke foretaget noget abejde udover det sædvanlige under

tagen påførsel af et noget større mængde skjærver end

sædvanligt i de senere at særlig på vejen mellem Mejeribyen

og Eskjær
Forskjelligt

6 Skrivelse fra Partikulie N. C Holm Vogn med

begæring om fritagelse for hværvet som Jordbomteringmand

samt vurderingsmand til ejendomsskyld Isak Nørgård

indtræder som vurderingsmand istedet til stedfortræder valgtes Niels

Måstrup

Vestergård Måstrup Til Jordbouuteringsmand valgtes Gårdejer Alfred Jensen

7
Gårdejer Kr Tågård Mosbjærg begære sig fritaget

for hvævdet som brændfoged i vestre brandfogedkreds

efter endt funktionstid Til brandfoged vedtoges det

at indstille Gårdejer Julius Grårup Mosbjerg til vidner.

valgtes Hmd. Johs Kristensen og Albert Kristiansen Mosbjærg

8 Andragende fra Tolne Mosbjærg sygeplejeforening

om tilskud for indeværende Bevilgedes 200 kr



352
Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 10 maj 1921
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
Albæk Sogneråd meddeler at have betalt et beløb af
181 Kr for den her forsørgelsesberettigede Ole Kr Nielsens
børn for et ophold på Kamilianerkiiniken i Ålborg
Til efterretning
2
Brønderslev byråd meddeler at de indtil 31/3 i år
bevilgede alderdoms og fattigunderstøttelser er gældende
til 30/6 1 år Til efterretning
3
Husejer Chr Olesen Vogn andrager om alderdoms
understøttelse Kunde ikke bevilges da andrageren er i
besiddelse af en forholdsvis betydelig formnn
Skolevæsen
4
Lærer Jensen Mosbjærg skole andrager om en
udvidelse af lejligheden samt nyt tag på skolebygningen
Marius Poulsen Martin Thomsen og Jens Kørsholt
valgtes til at besigtige forholdene pa stedet og fremkomme
med forslag
Vejvæstet
5
Fra amtet forelå tilstillet skema til oversigt
over Kommunens offentlige biveje med oplysning
om hvilke arbejder der agtes foretaget i år Der agtes
ikke foretaget noget abejde udover det sædvanlige under
tagen påførsel af et noget større mængde skjærver end
sædvanligt i de senere at særlig på vejen mellem Mejeribyen

og Eskjær
Forskjelligt
6
Skrivelse fra Partikulie N. C Holm Vogn med
begæring om fritagelse for hværvet som Jordbomteringmand
samt vurderingsmand til ejendomsskyld Isak Nørgård
indtræder som vurderingsmand istedet til stedfortræder valgtes Niels

Måstrup
Vestergård Måstrup Til Jordbouuteringsmand valgtes Gårdejer Alfred Jensen
7
Gårdejer Kr Tågård Mosbjærg begære sig fritaget
for hvævdet som brændfoged i vestre brandfogedkreds
efter endt funktionstid Til brandfoged vedtoges det
at indstille Gårdejer Julius Grårup Mosbjerg til vidner.
valgtes Hmd. Johs Kristensen og Albert Kristiansen Mosbjærg
8
Andragende fra Tolne Mosbjærg sygeplejeforening
om tilskud for indeværende Bevilgedes 200 kr



353
9 Skrivelse fra syge og plejehjemmet Stenskilde pr sindal

hvormed sogneråds opmarksomhed henledes på hjemmet
Henlagdes

6 Skrivelse fra bestyrelsen for Dansk Blindesamfunds Kreds
i Hjøring amt om tilskud Henlagdes

11 Skrivelse fra hjøring amts sognerådsforening om emner der
ønskes behandlet på foreningens generalforsamling må indsendes
inden 1ste Juni Man har ingen miner der ønskes behandlede

Til delegedede valgtes Formanden og Otto Kristensen

Fra skatterådet forelå besstillet fil sognerådets Sklding
skatteklage fra A Jensen Vann Sogneraad må fastholdet
sin ofrendelige Ansættelse og kan ikke ses at klageren
modbeviser Trigtigheden af dennes

13 klg. revisor A Bergh tilbyder sin assistance ved
revisere af kommunens regnskab Henlagdes

14 Cirkulære fra indenrigsministeriet ångaende loven
om understøttelse til børn af enker med anmodning
om sognerådets udtalelser med hensyn til tvangsgrænser m.v.
Det vedtoges at udtale at man finder de nuværende understøt
telser og tvangsgrænser tilstrækkelig høje

15 Det vedtoges at avertere om tilbud på det årlige ved-
ligeholdelses og reparationsarbejde ved Kommunens skoler og
fattiggården

16 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge Mår Sindal 289 Kr 00 Øre
Sindal Apotek 351 , 65
Hjøring Martin A Nielsens Kone 234 , 53

Chr Pedersen 33 , 49
Christiane Christensen 345 , 98

Sindal Dorthea Kristiansen 101 , 25
Georgius Nielsens enke 300 , 94
Kr Thomsen 101 , 25
Nielsine Nielsen 45 , 00

Århus Skomg Søren Kr. Petersen 52,88 x2 115 , 76
BrønderslevA Andreasens hustru 28 , 25

Sulsted Ajstrup A Andreasen 273 , 45

Næste møde afholdes tirsdag den 14 Juni 1921
J Kr Kristensen Jens Korsholt Peter Kristensen
Kr Jensen Martin Thomsen Otto Christensen

Marius Poulsen
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9
Skrivelse fra syge og plejehjemmet Stenskilde pr sindal
hvormed sogneråds opmarksomhed henledes på hjemmet
Henlagdes
6
Skrivelse fra bestyrelsen for Dansk Blindesamfunds Kreds
i Hjøring amt om tilskud Henlagdes
11
Skrivelse fra hjøring amts sognerådsforening om emner der
ønskes behandlet på foreningens generalforsamling må indsendes
inden 1ste Juni Man har ingen miner der ønskes behandlede
Til delegedede valgtes Formanden og Otto Kristensen

Fra skatterådet forelå besstillet fil sognerådets Sklding
skatteklage fra A Jensen Vann Sogneraad må fastholdet
sin ofrendelige Ansættelse og kan ikke ses at klageren
modbeviser Trigtigheden af dennes
13
klg. revisor A Bergh tilbyder sin assistance ved
revisere af kommunens regnskab Henlagdes
14
Cirkulære fra indenrigsministeriet ångaende loven
om understøttelse til børn af enker med anmodning
om sognerådets udtalelser med hensyn til tvangsgrænser m.v.
Det vedtoges at udtale at man finder de nuværende understøt
telser og tvangsgrænser tilstrækkelig høje
15
Det vedtoges at avertere om tilbud på det årlige ved-
ligeholdelses og reparationsarbejde ved Kommunens skoler og
fattiggården
16
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Læge Mår Sindal

289 Kr 00 Øre
Sindal Apotek

351 , 65
Hjøring

Martin A Nielsens Kone
234 , 53

Chr Pedersen
33 , 49

Christiane Christensen
345 , 98

Sindal
Dorthea Kristiansen

101 , 25
Georgius Nielsens enke

300 , 94
Kr Thomsen

101 , 25
Nielsine Nielsen

45 , 00
Århus

Skomg Søren Kr. Petersen 52,88 x2
115 , 76

Brønderslev
A Andreasens hustru

28 , 25
Sulsted Ajstrup A Andreasen

273 , 45
Næste møde afholdes tirsdag den 14 Juni 1921
J Kr Kristensen Jens Korsholt Peter Kristensen
Kr Jensen Martin Thomsen Otto Christensen
Marius Poulsen
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 14 juli 1921

Fattigvæsen

1 Skrivelse fra Dover sogneråd pr Ry om at den

her forsørgelsesberettiget Alfread Madsen har henvendt

ti det derværende sogneråd med begæring om at

blive hjemsendt da han var substistensløs

Han er allerede modtaget hjemsendt

2 Fattigudvalget i Hjørring meddeler at have tilstået

Martin A Nielsen  Bouf 50 kr som

beklædnings

hjælp

Til efterretning

3 Odense Politikammer begærer udlagt alimentationsbidrag

for den her forsøgelsesberettigede Chr A Christensen refun-

deret med 132 kr Anvises

4 Sindal sogneråd meddeler at Georgius Nielsens

enke er indlagt på sygehuset i Hjøring Til efter-

retning.

5 Ugilt sogneråd meddeler af tjænestekarl Niels Peter

Jensen har været indlagt på sygehuset i Hjøring til

behandling for fnat og forespørger om han erkendes

forsørgelsesberettiget

her

6 Hjørring sygehus meddeler at Ejner Chr Thomsen og

Axel Martin Thomsen sønner af Hmd Marius Thomsen

Vestervig er indlagt på sygehuset til behandling for fnat

Til efterretning

Alderdomsunderstøttelse

7
Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse

meddeler at have tilstået samtlige alderdomsunder-

støttede udenfor alderdomshjemmet 7000 tørv til

familjer og 5000 tørv til enligtstillede personer. Til 

Efterretning

8 Sindal sogneråd meddeler at have tilstået

Dorthea Christiansen 45 kr til brændsel Til

efterretning

9 Der bevilgedes brændselshjælp til alderdomsunder-

støtteds som følger Ane Pedersen 40 kr Martin

Møgensen 40 kr Thomine Poulsen 40 kr Lise Kristensen

40 kr Ane Kristensen 30 kr Stine Andersen 40 kr

Else Marie Jensen 30 kr Sorine Thøgersen 40 kr

Maren Katrine Pedersen 40 kr
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 14 juli 1921
Fattigvæsen
1
Skrivelse fra Dover sogneråd pr Ry om at den
her forsørgelsesberettiget Alfread Madsen har henvendt
ti det derværende sogneråd med begæring om at
blive hjemsendt da han var substistensløs
Han er allerede modtaget hjemsendt
2
Fattigudvalget i Hjørring meddeler at have tilstået
Martin A Nielsen  Bouf 50 kr som

beklædnings
hjælp

Til efterretning
3
Odense Politikammer begærer udlagt alimentationsbidrag
for den her forsøgelsesberettigede Chr A Christensen refun-
deret med 132 kr Anvises
4
Sindal sogneråd meddeler at Georgius Nielsens
enke er indlagt på sygehuset i Hjøring Til efter-
retning.
5
Ugilt sogneråd meddeler af tjænestekarl Niels Peter
Jensen har været indlagt på sygehuset i Hjøring til
behandling for fnat og forespørger om han erkendes
forsørgelsesberettiget
her
6
Hjørring sygehus meddeler at Ejner Chr Thomsen og
Axel Martin Thomsen sønner af Hmd Marius Thomsen
Vestervig er indlagt på sygehuset til behandling for fnat
Til efterretning
Alderdomsunderstøttelse
7
Hjøring byråds udvalg for alderdomsunderstøttelse
meddeler at have tilstået samtlige alderdomsunder-
støttede udenfor alderdomshjemmet 7000 tørv til
familjer og 5000 tørv til enligtstillede personer. Til
Efterretning
8
Sindal sogneråd meddeler at have tilstået
Dorthea Christiansen 45 kr til brændsel Til
efterretning
9
Der bevilgedes brændselshjælp til alderdomsunder-
støtteds som følger Ane Pedersen 40 kr Martin
Møgensen 40 kr Thomine Poulsen 40 kr Lise Kristensen
40 kr Ane Kristensen 30 kr Stine Andersen 40 kr
Else Marie Jensen 30 kr Sorine Thøgersen 40 kr
Maren Katrine Pedersen

40 kr
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Ane Sofie Jørgensdatter 40 Kr Johan Jensen 40 Kr

Line Andreasen 40 Kr Jens P Jensen 30 Kr Rasmuns Jensen 40 Kr
Der bevilgedes endvidere 73 Kr som begravelseshjælp til afdøde

Mariane Jensdatter Bollebede Mark
Skolevæsen

10 I henhold til bekendtgørelse om tilbud på det årlige repara-
tionsarbejde ved fattiggården og skolerne var der indkommen
1 tilbud på arbejdet, nemlig fra Murer Nies P Kristensen
Måstrup som forlanger 600 kr for hele arbejdet Tilbudet
kunde ikke antages Man forsøger at bortakkerdere arbejdet
enkeltvis som sædvanligt i de senere år

4 Det i henhold til pkt 4 i forrige møde valgte udvalg
havde besigtiges forholdene ved Mosbjærg skole Det vedtoges
at lade havdelen af den søndre side af skolebygningen tækkes
samt lade udføre forskjellige mindre repationsarbejdet

Forskjelligt
12 Fra skatterådet forelå en skrivelse af 31/5 hvori

foreslås en lang vække forhøjelser i ansættelseren til stats-
skat for endeværende år Man gennemgik det tilstillede
forslag og uddrog ialt 14 skatteydere overfor hvilken togne-
rådet absolut måtte fastholde sin oprindelige ansættelse

13 Der foretoges ligning til erhvervsskat for indeværende
skatte år

14 Bindslev sogneråd meddeler at have ansat følgende
til erhvervsskat som følger

Gardyer Niels P SørensenBjørnsbæk Indkomst 500 Kr
Niels Vestergård Måstrup 300HmdNiels Jørg. Jensen 10.
Martin Frederiksen 100 

Tværsted Ugl. Sogneråd har ansat
Hmd Lars Aug Sørensen 136

Sindal sogneråd har ansat
Gårdejer Anton Jensen Vaen 3000 Kr

Daer den sidste ansættelse vedtoges det at klage som
sædvanlig

15 Fra kredslægen forelå en skrivelse med anmodning
om en række oplysninger vedrørende embedslægevæsenet

Besvarer af formanden
16 Fra politimesteren Frederikshavn forelå meddelelse om

at Gårdejer Julius Grårup Mosbjærg er beskikket til brand-
foged i vestre brandfogedkreds Til efterretning
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Ane Sofie Jørgensdatter 40 Kr Johan Jensen 40 Kr
Line Andreasen 40 Kr Jens P Jensen 30 Kr Rasmuns Jensen 40 Kr
Der bevilgedes endvidere 73 Kr som begravelseshjælp til afdøde
Mariane Jensdatter Bollebede Mark
Skolevæsen
10
I henhold til bekendtgørelse om tilbud på det årlige repara-
tionsarbejde ved fattiggården og skolerne var der indkommen
1 tilbud på arbejdet, nemlig fra Murer Nies P Kristensen
Måstrup som forlanger 600 kr for hele arbejdet Tilbudet
kunde ikke antages Man forsøger at bortakkerdere arbejdet
enkeltvis som sædvanligt i de senere år
4
Det i henhold til pkt 4 i forrige møde valgte udvalg
havde besigtiges forholdene ved Mosbjærg skole Det vedtoges
at lade havdelen af den søndre side af skolebygningen tækkes
samt lade udføre forskjellige mindre repationsarbejdet
Forskjelligt
12
Fra skatterådet forelå en skrivelse af 31/5 hvori
foreslås en lang vække forhøjelser i ansættelseren til stats-
skat for endeværende år Man gennemgik det tilstillede
forslag og uddrog ialt 14 skatteydere overfor hvilken togne-
rådet absolut måtte fastholde sin oprindelige ansættelse
13
Der foretoges ligning til erhvervsskat for indeværende
skatte år
14
Bindslev sogneråd meddeler at have ansat følgende
til erhvervsskat som følger
Gardyer Niels P Sørensen

Bjørnsbæk Indkomst 500 Kr
Niels Vestergård Måstrup

300
Hmd

Niels Jørg. Jensen
10.

Martin Frederiksen
100

Tværsted Ugl. Sogneråd har ansat
Hmd Lars Aug Sørensen

136
Sindal sogneråd har ansat
Gårdejer Anton Jensen Vaen

3000 Kr
Daer den sidste ansættelse vedtoges det at klage som
sædvanlig
15
Fra kredslægen forelå en skrivelse med anmodning
om en række oplysninger vedrørende embedslægevæsenet
Besvarer af formanden
16
Fra politimesteren Frederikshavn forelå meddelelse om
at Gårdejer Julius Grårup Mosbjærg er beskikket til brand-
foged i vestre brandfogedkreds Til efterretning
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17 Skrivelse fra Direkturatet for arbejds og fabrikstilsynet til

af sognerådet skal vælge maskinsynsmand og stedfortrædet

for samme for tiden fra 1 Juli i år til 30 juni 1925

Til maskinsynsmænd valges Hmd Marius Jensen Bakken

og til stedfortræder Hmd Ole Kr Kristensen Stendruphus

18 Fra foreningen til udryddelse af rotter forelå tilstillet

lov om foranstaltninger til udryddelse af rotter Henlagdes

19 Fra Hjøring amts sognerådsforening forelå meddelelse om at

den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 29 as. i Hjøring

20 Dansk fælleskomite for hjælp til de krigshærgede lande fremsende

anmodning om støtte ved anbringelse af børn fra disse lande

Henlagdet

21 En mængde cirkulærer uden nogen væsentlig betydning

forelå og toges til efterretning

22 Følgende regninger anvistes til udbetaling

Frederikshavn Martine M Nielsdatter 334 Kr 13 Øre

Jensine Madsen 182 , 44 

Børglum Furreby Valdemar Olsens børn 66 , 00 

Bindslev Pottemager Niels Kr Nielsen 488 , 06 

Anders P Jensen 347 , 18 

Egebjærg Christian Andreasen 558 , 34

Tolne Enke Marie Nielsen 120 , 00 

Mikkel Larsen 332 , 63 

Kirsten Valther 87 , 42

N Sundby Martine Thomsen 283 , 13 

Albæk Ole Kr Nielsens hustru 78 , 75

Tværsted Uggerby Henry Nielsens hustru 34 , 31

Astrup Anna Gotfredsen 107 , 25 

St Hans N Olaj Kare Jensens enke 133 , 50 

23 Stine Andersen andrager den forhøjelse af sin

alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 25 mdlg fra

den 1/7 at regne

Næste mødt afholdes tirsdag den 12 Jun 1821

J. K. Kristensen Jens Korsholt Martin Thomsen

 Peter Kristensen Marius Poulsen Kristen Jensen

Otto Christensen
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17
Skrivelse fra Direkturatet for arbejds og fabrikstilsynet til
af sognerådet skal vælge maskinsynsmand og stedfortrædet
for samme for tiden fra 1 Juli i år til 30 juni 1925
Til maskinsynsmænd valges Hmd Marius Jensen Bakken
og til stedfortræder Hmd Ole Kr Kristensen Stendruphus
18
Fra foreningen til udryddelse af rotter forelå tilstillet
lov om foranstaltninger til udryddelse af rotter Henlagdes
19
Fra Hjøring amts sognerådsforening forelå meddelelse om at
den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 29 as. i Hjøring
20
Dansk fælleskomite for hjælp til de krigshærgede lande fremsende
anmodning om støtte ved anbringelse af børn fra disse lande
Henlagdet
21
En mængde cirkulærer uden nogen væsentlig betydning
forelå og toges til efterretning
22
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Frederikshavn

Martine M Nielsdatter
334 Kr 13 Øre

Jensine Madsen
182 , 44

Børglum Furreby
Valdemar Olsens børn

66 , 00
Bindslev

Pottemager Niels Kr Nielsen
488 , 06

Anders P Jensen
347 , 18

Egebjærg
Christian Andreasen

558 , 34
Tolne

Enke Marie Nielsen
120 , 00

Mikkel Larsen
332 , 63

Kirsten Valther
87 , 42

N Sundby
Martine Thomsen

283 , 13
Albæk

Ole Kr Nielsens hustru
78 , 75

Tværsted Uggerby
Henry Nielsens hustru

34 , 31
Astrup

Anna Gotfredsen
107 , 25

St Hans N Olaj
Kare Jensens enke

133 , 50
23
Stine Andersen andrager den forhøjelse af sin
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 25 mdlg fra
den 1/7 at regne
Næste mødt afholdes tirsdag den 12 Jun 1821
J. K. Kristensen Jens Korsholt Martin Thomsen
 Peter Kristensen Marius Poulsen

Kristen Jensen
Otto Christensen
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Sognerådsmøde

i fattiggården Tirsdag den 12 Juni 1921

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 Albæk Sogneråd meddeler at have betalt et beløb af 150 Kr for

om her forsørgelsesberettigede Ole Chr Nielsens barns ophold på Kamil-
liaverklinken i Ålborg i anledning af en operation Til efterretning

2 Skrivelse fra Sulsted Ajstrup sogneråd angående en person ved
navn Anton Marius Christensen som er indlagt på den derværende
fattiggård med forespørgsel om man ønsker ham hjemsendt

Kan ikke foreløbig erkendes forsørgelsesberettiget her for
nærmere oplysninger foreligger

3 Skrivelse fra Møltrup Optagelseshjem om at det ikke endnu har
været muligt at skaffe Axel Chr Andreasen hyrer samt regning
over udgift til beklædning på 45 Kr Anvises

4 Meddelelse fra sygehuset i Hjøring om at Fodermester
Holm Mikkersens hustru er indlagt på sygehuset som lidende
af difterites med afhøring hvoraf det fremgår at han er
forsørgelsesberettiget i Bindslev

5 Egebjerg sogneråd meddeler at have forhøjet under-
støttelsen til Kristian Andreasen med 10 Kr mdlg. fra den
1 ds. at regns Til efterretning

Forskjelligt
6 Amtet fremsender anvisning fra restbeløb af stats-

kassens tilskud til Kommunen i henhold til §1 i dyrtids-
loven af 20/3 1918 for kvartalet fra 1/4 til 30/6 1918 med 54 Kr
Til efterretning

7 Amtsrådets tilladelse til at lade den i Sindal Bank
optagen Kassekredit fra oprindelig 25000 Kr nu 15000 Kr forbliven
løbende indtil udgangen af indeværende regnskabsør forelå
og tages til efterretning

8 Ligeledes forelå amtsrådets tilladelse til at værede et tilskud
af 50 Kr til radiumsfonden, samt til at købe en akte på
30 Kr i Eskjær Slynge Mergelbane Det vedtoges derefter
at købe en akti

9 Tolne sogneråd medeler at have pålignet Gårdejer Isak
Norgård Vogn 8 Kr 92 Øre og Hmd Jens Madsen Mønster 33 Kr 81 Øre
i erhvervsskat for indeværende år Det vedtoges at Klage over
Jens Madsens ansættelse



357
Sognerådsmøde
i fattiggården Tirsdag den 12 Juni 1921
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
Albæk Sogneråd meddeler at have betalt et beløb af 150 Kr for
om her forsørgelsesberettigede Ole Chr Nielsens barns ophold på Kamil-
liaverklinken i Ålborg i anledning af en operation Til efterretning
2
Skrivelse fra Sulsted Ajstrup sogneråd angående en person ved
navn Anton Marius Christensen som er indlagt på den derværende
fattiggård med forespørgsel om man ønsker ham hjemsendt
Kan ikke foreløbig erkendes forsørgelsesberettiget her for
nærmere oplysninger foreligger
3
Skrivelse fra Møltrup Optagelseshjem om at det ikke endnu har
været muligt at skaffe Axel Chr Andreasen hyrer samt regning
over udgift til beklædning på 45 Kr Anvises
4
Meddelelse fra sygehuset i Hjøring om at Fodermester
Holm Mikkersens hustru er indlagt på sygehuset som lidende
af difterites med afhøring hvoraf det fremgår at han er
forsørgelsesberettiget i Bindslev
5
Egebjerg sogneråd meddeler at have forhøjet under-
støttelsen til Kristian Andreasen med 10 Kr mdlg. fra den
1 ds. at regns Til efterretning
Forskjelligt
6
Amtet fremsender anvisning fra restbeløb af stats-
kassens tilskud til Kommunen i henhold til §1 i dyrtids-
loven af 20/3 1918 for kvartalet fra 1/4 til 30/6 1918 med 54 Kr
Til efterretning
7
Amtsrådets tilladelse til at lade den i Sindal Bank
optagen Kassekredit fra oprindelig 25000 Kr nu 15000 Kr forbliven
løbende indtil udgangen af indeværende regnskabsør forelå
og tages til efterretning
8
Ligeledes forelå amtsrådets tilladelse til at værede et tilskud
af 50 Kr til radiumsfonden, samt til at købe en akte på
30 Kr i Eskjær Slynge Mergelbane Det vedtoges derefter
at købe en akti
9
Tolne sogneråd medeler at have pålignet Gårdejer Isak
Norgård Vogn 8 Kr 92 Øre og Hmd Jens Madsen Mønster 33 Kr 81 Øre
i erhvervsskat for indeværende år Det vedtoges at Klage over
Jens Madsens ansættelse
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10 Cirkulære fra Det statistiske Deportement om at folketællings-

listeren vil blive tilbagesendt til kommunerne til udfyldning

med den indtagt hvortil de personer der findes på listerne er ansat

til ved skatteligningen for indeværende år Til efterretning og

besørgelse

11 Selskabet i „De hjemløses Venner‟ sender årsberetning for 1920

med anmodning om tilskud Henlagdes

12 Marinus Nielsen Sørig Klager over ansættelsen til

erhvervsskat Kunde ikke tages tilfølge

13 Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i 1ste halvår

7 af mandkøn og 12 af Kvidekøn der noteredes som

fødehjemstedsberettiget her med undtagelse af et af Ugifte

Emilei Olsen født drengebarn der antages forsørgelses-

berettiget i Sindal

14 Forespørgsel fra Paster Engberg om Kommunen er

villig til at betales, den del af plejelønnen som ikke,

dækkes af barnefaderens bidrag for et af Ugifte Emilei

Olsen

i pleje anbragt drengebarn  Det vedtoges at besvare

forespørgslen bekræftende

15 Der forelå tilstillet fra landbrugsministeriet skemaer til

ansøgning om grundforbedringsløn i henhold til lov af

6 maj 1921

16 Der forelå endvidere en del skemser Cirkulærer

som sædvanlig uden nogen videre interesse, med

undtagelse af at der skal foretages en ekstraordenær

areal og kreaturtælling den 13 Juli som sædvanligt

besørges af Julius Jepsen Mosbjærg og Chr Christiansen

Vogn

Næste møde afholdes tirsdag den 9 august

J Kr Kristensen

Otto Christensen Martin Thomsen Peter Kristensen

Kristen Jensen Marius Paulsen Jens Korsholt
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10
Cirkulære fra Det statistiske Deportement om at folketællings-
listeren vil blive tilbagesendt til kommunerne til udfyldning
med den indtagt hvortil de personer der findes på listerne er ansat
til ved skatteligningen for indeværende år Til efterretning og
besørgelse
11
Selskabet i „De hjemløses Venner‟ sender årsberetning for 1920
med anmodning om tilskud Henlagdes
12
Marinus Nielsen Sørig Klager over ansættelsen til
erhvervsskat Kunde ikke tages tilfølge
13
Indberetning fra Sognepræsten om fødsler i 1ste halvår
7 af mandkøn og 12 af Kvidekøn der noteredes som
fødehjemstedsberettiget her med undtagelse af et af Ugifte
Emilei Olsen født drengebarn der antages forsørgelses-
berettiget i Sindal
14
Forespørgsel fra Paster Engberg om Kommunen er
villig til at betales, den del af plejelønnen som ikke,
dækkes af barnefaderens bidrag for et af Ugifte Emilei

Olsen
i pleje anbragt drengebarn  Det vedtoges at besvare
forespørgslen bekræftende
15
Der forelå tilstillet fra landbrugsministeriet skemaer til
ansøgning om grundforbedringsløn i henhold til lov af
6 maj 1921
16
Der forelå endvidere en del skemser Cirkulærer
som sædvanlig uden nogen videre interesse, med
undtagelse af at der skal foretages en ekstraordenær
areal og kreaturtælling den 13 Juli som sædvanligt
besørges af Julius Jepsen Mosbjærg og Chr Christiansen
Vogn
Næste møde afholdes tirsdag den 9 august
J Kr Kristensen
Otto Christensen Martin Thomsen Peter Kristensen
Kristen Jensen Marius Paulsen

Jens Korsholt
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Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 9 august 1921

Fattigvæsen
1 Fattigudvalget N Sundby meddeler at have

tilstået Martin Thomsen 1 tons tørv Til efterretning

2 Skrivelse fra Sulsted Ajstrup Sognerad angående
den under pkt. 2 i forrige møde omhandlede mands-
person. Det oplyses mv at det var et forkert nave
man havde fået fat på, men at personer er
Anton Andreasen som man begærer hjemsendt

Nævnte færson erkendes for forsørgelsesberettiget her og
kan modtages hjemsendt

3 Fra Skomager P A Mortensen Ry var modtaget
en regning på 42 Kr for et par støvler som den
blinde Alfred Madsen har rekvireret på kommunens
regning og som han forlanger betalt. Herpå kunde
man ikke indgå

Forskjelligt
4 Fra skatterådet forelå en skrivelse med

fortegnelse over de skatteydere, hvem skabteydererådet
har

fundet anledning til at forhøje i ansættelse til
statsskat for indeværende år Fortegnersen omfatter
ialt 20 skatteydere og toges til efterretning

5 Fra amtet forelå anvisning fra refusion for maskinsyn
for året 1920 med 321 Kr, samt anvisning på et beløb af
33 øre som restbeløb af statens tilskud i henhold til dyr-
tidslov af 13/7 1918 for tiden fra 1/7 18 til 31/3 19. Til
efterretning

6 Skrivelse fra Sindal sogneråd om at man ikke indgås
på at nedsætte A Jensens erhvervsskat Det vedtoges dereftes
som sædvænligt at klage videre til amtet

7
Politimesteren i Thisted begærer forskudsvis

udlagt alimentationsbidrag for Bødker Petersen
refunderet med 72 Kr Anvistes til udbetaling
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Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 9 august 1921
Fattigvæsen
1
Fattigudvalget N Sundby meddeler at have
tilstået Martin Thomsen 1 tons tørv Til efterretning
2
Skrivelse fra Sulsted Ajstrup Sognerad angående
den under pkt. 2 i forrige møde omhandlede mands-
person. Det oplyses mv at det var et forkert nave
man havde fået fat på, men at personer er
Anton Andreasen som man begærer hjemsendt
Nævnte færson erkendes for forsørgelsesberettiget her og
kan modtages hjemsendt
3
Fra Skomager P A Mortensen Ry var modtaget
en regning på 42 Kr for et par støvler som den
blinde Alfred Madsen har rekvireret på kommunens
regning og som han forlanger betalt. Herpå kunde
man ikke indgå
Forskjelligt
4
Fra skatterådet forelå en skrivelse med
fortegnelse over de skatteydere, hvem skabteydere

rådet
har

fundet anledning til at forhøje i ansættelse til
statsskat for indeværende år Fortegnersen omfatter
ialt 20 skatteydere og toges til efterretning
5
Fra amtet forelå anvisning fra refusion for maskinsyn
for året 1920 med 321 Kr, samt anvisning på et beløb af
33 øre som restbeløb af statens tilskud i henhold til dyr-
tidslov af 13/7 1918 for tiden fra 1/7 18 til 31/3 19. Til
efterretning
6
Skrivelse fra Sindal sogneråd om at man ikke indgås
på at nedsætte A Jensens erhvervsskat Det vedtoges dereftes
som sædvænligt at klage videre til amtet
7
Politimesteren i Thisted begærer forskudsvis
udlagt alimentationsbidrag for Bødker Petersen
refunderet med 72 Kr Anvistes til udbetaling
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8 Ligeledes fra politimesteren i Hjøring for Arbejdsmd
Christian Petersen med 22 KrAnvises

9 Skrivelse fra Sindal sogneråd med meddelelse om
det af ugifte Emilei Olsen fødte drengebarn er noteret
som fødehjemstedsberettiget i Sindal

10 Det vedtoges at averkere om tilbud på ca 100 Kbm.
skjærier samt ligeledes om tilbud på rå kampesten leveret
i kommunen

Mødet hævet

Næste møde afholdes tirsdag den 13 septber

J. Kr Kristensen Kr. Jensen M. Poulsen
Martin Thomsen Peter Kristensen

Otto Christensen Jens Korsholt

Sognerådsmøde

fattiggården tirsdag den 13 september 1921

Fattigvæsen
1 Astrup sogneråd meddeler at have tilstået

Anna Gotfredsen 20 Kr til brændsel Til efterretning

2
Albæk sogneråd meddeler at have tilstået Ole

Nielsens hustru 30 Kr til brændsel Til efterretning

3 Fra fhv. Gårdejer Chr Andersens hustru af s Sten-
gård nu boende i Frederikshavn forelå en længere
skrivelse angående understøttelse til indkøb af en
ejendom Herpa kunde sognerådet selvfølgelig ikke indlade
sig.

4 Fra Københavns Magistrat forelå begæring om notering
det af et af ugifte Maren Christine Marsen født barn

Kunde ifølge de foreliggende Oplysninger ikke noteres her

5 Politikammeret Oddense Århus

begærer udlagt alimentationsbidrag
for Bødker Petersen refunderet med 90 Kr Anvistes 



360

8
Ligeledes fra politimesteren i Hjøring for Arbejdsmd
Christian Petersen med 22 Kr

Anvises
9
Skrivelse fra Sindal sogneråd med meddelelse om
det af ugifte Emilei Olsen fødte drengebarn er noteret
som fødehjemstedsberettiget i Sindal
10
Det vedtoges at averkere om tilbud på ca 100 Kbm.
skjærier samt ligeledes om tilbud på rå kampesten leveret
i kommunen

Mødet hævet
Næste møde afholdes tirsdag den 13 septber
J. Kr Kristensen Kr. Jensen M. Poulsen
Martin Thomsen Peter Kristensen
Otto Christensen

Jens Korsholt
Sognerådsmøde
fattiggården tirsdag den 13 september 1921
Fattigvæsen
1
Astrup sogneråd meddeler at have tilstået
Anna Gotfredsen 20 Kr til brændsel Til efterretning
2
Albæk sogneråd meddeler at have tilstået Ole
Nielsens hustru 30 Kr til brændsel Til efterretning
3
Fra fhv. Gårdejer Chr Andersens hustru af s Sten-
gård nu boende i Frederikshavn forelå en længere
skrivelse angående understøttelse til indkøb af en
ejendom Herpa kunde sognerådet selvfølgelig ikke indlade
sig.
4
Fra Københavns Magistrat forelå begæring om notering
det af et af ugifte Maren Christine Marsen født barn
Kunde ifølge de foreliggende Oplysninger ikke noteres her
5
Politikammeret Oddense

Århus
begærer udlagt alimentationsbidrag

for Bødker Petersen refunderet med 90 Kr Anvistes
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6 Bindslev sogneråd nægter at erkende Fodermester Holm

Mikkelsen for forsørgelsesberettiget der i henhold til en fra
sygehuset i Hjøring modtaget afhøring

7 Bindslev sogneråd begærer et af ugifte Elionora
Kristian Sørensen født børe noteret her. Noteres her.

8 Hmd Jens Peter Nielsen Måstrup andrager om
at få et af sine børn, en åndsvag dreng anbragt
på De Kellerske åndssvage anstalter i Brejning

Det vedtoges at forespørge på anstalten om der er Plads, så
han kan optages, dersom der ikke kan skaffes ham anden Plads
Alderdomsunderstøttelse

9 Udvalget for alderdomsunderstøttelse i Hjøring meddeler
af have forhøjet understøttelsen til Christians Christensen
til 50 Kr mdlg. fra den 1/9 at regne Til efterretning

Skolevæsen
10 Skoleplanen forelå tilbagesendt fra Undervisnings-

ministeriet med hoslagt skrivelse hvormed afdrag
for den til Mosbjerg skole hørende jordlod fast-
sættes til 100 kr årlig Til efterretning.

Vejvæsen
11 I henhold til avertering om tilbud på skjærver

og sten var der indkomnen flere forskjellige Tilbud
Der antoges et Tilbud fra Oluf Jensen og Daniel Holm Vogn
om levering af 10 kol rå sten for 55 kr pr kol.

12 Da de nuværende snefogders funktionstid er
udløben til 1/12 i. år. valgtes der ny snefogde i
de forskjellige distrikter som følges

1ste Distrikt Gårdejer Alfred Nielsen Vestergård Krosbjerg
2det Hmd Niels Vestergard Petersen Måstrup
3tre Propt A Holm Eskjær
4de Gårdejer Daniel Holm Vogn
5te. Gårdejer Charles Sørensen Bollehede
6be Hmd Loth Andersen, Eskjær bede

13 Forskjelligt
Fra Hmd. Hr Johansen Eskjær hede forelå et an-

dragende om et opdyrkningslån af staten på 500 Kr
Andragendet anbefaledes såvidt disse lån overhovedet

kan fås nu
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Bindslev sogneråd nægter at erkende Fodermester Holm
Mikkelsen for forsørgelsesberettiget der i henhold til en fra
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8
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af have forhøjet understøttelsen til Christians Christensen
til 50 Kr mdlg. fra den 1/9 at regne Til efterretning
Skolevæsen
10
Skoleplanen forelå tilbagesendt fra Undervisnings-
ministeriet med hoslagt skrivelse hvormed afdrag
for den til Mosbjerg skole hørende jordlod fast-
sættes til 100 kr årlig Til efterretning.
Vejvæsen
11
I henhold til avertering om tilbud på skjærver
og sten var der indkomnen flere forskjellige Tilbud
Der antoges et Tilbud fra Oluf Jensen og Daniel Holm Vogn
om levering af 10 kol rå sten for 55 kr pr kol.
12
Da de nuværende snefogders funktionstid er
udløben til 1/12 i. år. valgtes der ny snefogde i
de forskjellige distrikter som følges
1ste Distrikt Gårdejer Alfred Nielsen Vestergård Krosbjerg
2det

Hmd Niels Vestergard
Petersen

Måstrup
3tre

Propt A Holm Eskjær
4de

Gårdejer Daniel Holm Vogn
5te.

Gårdejer Charles Sørensen Bollehede
6be

Hmd Loth Andersen, Eskjær bede
13
Forskjelligt
Fra Hmd. Hr Johansen Eskjær hede forelå et an-
dragende om et opdyrkningslån af staten på 500 Kr
Andragendet anbefaledes såvidt disse lån overhovedet
kan fås nu
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14 Andragende fra Maren Larsen Læk Eskjør hede om

alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 25 kr mdlg. fra den

Er formodentlig forsørgelsesberettiget i Tversted Uggerby

15 Skrivelse fra skatteradet af 25/8 hvormed meddeles

skatterådets kendelse i en skatteklage fra A Jensen Vans

Sogneråaets kenettelse stadfæstes

16 Nationalforeningen andrager om tilskud Bevilgedes.

10 Kr

17 St Hans Ht Olaj sogneråd meddeler at have

tilstået Karl Jensens Enke 40 Kr til brændsel

18 Fra amtet forelå forespørgsel om der kan iværk-

sættes såkaldt nødsarbejde til afhjælpning af arbejde-

løshed Sognerådet mener ikke at kunin anvise sådent

19 Skrivelse fra amtet af 30/8 hvormed sogneradets op-

mærksomhed henledes på lov af 6/5 i år om retsforholdet

mellem husbond og medhjælpere specielt lovens § 34 om

valg om forligskommissioner i landkommunerne

Til den nævnte kommission valgtes Gårdejer

Kr Jensen Kabbelende Hmd Theodr Valther Eskjær hede

og Gårdskarl Ferdinand Kristensen Mejeribyen og

til supleanter Gårdejer Oluf Jensen Vogn Hmd

Loth Andersen Eskjær hede og Tjænestekarl Rudolf

Sørensen Vestergård

20 Fra Tolne sogneråd forelå tilbagesendt klage

over ansættelsen til erhvervsskat af Jens Madsen Monste

med meddelelse af man ikke kan nedsætte ansættelsen

Da den nævnte ansættelse er højere ved ansættelsen

har i kommunen må den betragtes for uloslig og kan

ikke sauktioneres

21 Til den afdøde alderdomsunderstøttede Thomme

Poulsen bevilgedes 25 Kr som begravelseshjælp

22 Andragende fra Fængselshjælpen om tilskud

Henlagder

23 Politimesteren i Københavns amts nodre Birk

begærs udlagt alimnitationsbidrag for Andes P Pedersen



362
14
Andragende fra Maren Larsen Læk Eskjør hede om
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 25 kr mdlg. fra den

Er formodentlig forsørgelsesberettiget i Tversted Uggerby
15
Skrivelse fra skatteradet af 25/8 hvormed meddeles
skatterådets kendelse i en skatteklage fra A Jensen Vans
Sogneråaets kenettelse stadfæstes
16
Nationalforeningen andrager om tilskud Bevilgedes.
10 Kr
17

St Hans Ht Olaj sogneråd meddeler at have
tilstået Karl Jensens Enke 40 Kr til brændsel
18

Fra amtet forelå forespørgsel om der kan iværk-
sættes såkaldt nødsarbejde til afhjælpning af arbejde-
løshed Sognerådet mener ikke at kunin anvise sådent
19
Skrivelse fra amtet af 30/8 hvormed sogneradets op-
mærksomhed henledes på lov af 6/5 i år om retsforholdet
mellem husbond og medhjælpere specielt lovens § 34 om
valg om forligskommissioner i landkommunerne
Til den nævnte kommission valgtes Gårdejer
Kr Jensen Kabbelende Hmd Theodr Valther Eskjær hede
og Gårdskarl Ferdinand Kristensen Mejeribyen og
til supleanter Gårdejer Oluf Jensen Vogn Hmd
Loth Andersen Eskjær hede og Tjænestekarl Rudolf
Sørensen Vestergård
20

Fra Tolne sogneråd forelå tilbagesendt klage
over ansættelsen til erhvervsskat af Jens Madsen Monste
med meddelelse af man ikke kan nedsætte ansættelsen
Da den nævnte ansættelse er højere ved ansættelsen
har i kommunen må den betragtes for uloslig og kan
ikke sauktioneres
21

Til den afdøde alderdomsunderstøttede Thomme
Poulsen bevilgedes 25 Kr som begravelseshjælp
22
Andragende fra Fængselshjælpen om tilskud
Henlagder
23

Politimesteren i Københavns amts nodre Birk
begærs udlagt alimnitationsbidrag for Andes P Pedersen



363
refunderet med 72 Kr Anvistes

24 Skrivelse fra Møltrup Optagelseshjem angående Aksel
Andreasen som er bleven indlagt på Rigshospitalet for en
øjenlidelse og i hvilken anledning kommunen muligvis
vil få en udgift Skrivelsen tages til efterretning

Næste møde afholdes Tirsdag den 11 oktober

J. Kr. Kristensen
Martin Thomsen M. Poulsen Otto Christensen Kr. Jensen

Peter Kristensen Jens Korsholt

Sognerådsmøde

i fattiggården tirsdag den 11 oktober 1921

Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1 En kvinde ved navn Gertrud Anna Flemmingsen

Frederikshavn har henvendt sig til sognerådet med
begæring om fattigunderstøttelse og har foreløbig modta-
get 20 Kr Af afhøringen fremgår det at hun er
forsørgelsesberettiget i Voer Kommune Hun bor for
tiden i Eskjær skovhus, opgives at være gift, men manden
er i tugthuset , hun har 3 børn. Tilstodes 20 Kr ugentlig

2 Fattigudvalget hjøring meddeler at have tilstået Martin
A Nielsens kone en ekstrahjælp af 50 Kr Til efterretning

3 Tversted Uggerby sogneråd erkender i skrivelse af 19/9
den under pkt. 14 i forrige møde omhandlede Maren
Larsen Læk for forsørgelsesberettiget i Tværsted Uggerby
Til efterretning

4 Alderdomsunderstøttet Rasmine Jensen Mosbjerg
andrager om forhøjelse af sin understøttelse Bevilgedes
25 Kr mdlg fra 1 Jan. 1922 at regne

Forskjellige
5 Fra Hmd Loth Andersen Johannes Møller og

Chr Sørig eskjær hede forelå andragende om tilladelse
til at udsætte gift for ræve Anbefaledes



363
refunderet med 72 Kr Anvistes
24
Skrivelse fra Møltrup Optagelseshjem angående Aksel
Andreasen som er bleven indlagt på Rigshospitalet for en
øjenlidelse og i hvilken anledning kommunen muligvis
vil få en udgift Skrivelsen tages til efterretning
Næste møde afholdes Tirsdag den 11 oktober
J. Kr. Kristensen
Martin Thomsen M. Poulsen

Otto Christensen Kr. Jensen
Peter Kristensen

Jens Korsholt
Sognerådsmøde
i fattiggården tirsdag den 11 oktober 1921
Fattigvæsen og alderdomsunderstøttelse
1
En kvinde ved navn Gertrud Anna Flemmingsen
Frederikshavn har henvendt sig til sognerådet med
begæring om fattigunderstøttelse og har foreløbig modta-
get 20 Kr Af afhøringen fremgår det at hun er
forsørgelsesberettiget i Voer Kommune Hun bor for
tiden i Eskjær skovhus, opgives at være gift, men manden
er i tugthuset , hun har 3 børn. Tilstodes 20 Kr ugentlig
2
Fattigudvalget hjøring meddeler at have tilstået Martin
A Nielsens kone en ekstrahjælp af 50 Kr Til efterretning
3
Tversted Uggerby sogneråd erkender i skrivelse af 19/9
den under pkt. 14 i forrige møde omhandlede Maren
Larsen Læk for forsørgelsesberettiget i Tværsted Uggerby
Til efterretning
4
Alderdomsunderstøttet Rasmine Jensen Mosbjerg
andrager om forhøjelse af sin understøttelse Bevilgedes
25 Kr mdlg fra 1 Jan. 1922 at regne
Forskjellige
5
Fra Hmd Loth Andersen Johannes Møller og
Chr Sørig eskjær hede forelå andragende om tilladelse
til at udsætte gift for ræve Anbefaledes
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6 Skrivelser fra amtet af 15/9 med anmodning om at indsende

forslag om i hvilket forhold de kommunale byrder skulle påligenes

dels fra faste ejendomme og dels på firmen og lejlighed i treåret

fra 1/4 1922 til 31/3 1925 Det vedtoges som hidtil at ligen 2/3

på faste ejendomme og 1/3 på formuen og lejlighed

7 Amtets approbation på valget af snefogder forelå

Til efterretning

8 Fra Opdragelsesanstalten „ Himmelbjærggården " forelå

årsberetning med anmodning om tilskud Henlagdes

9 Ligeledes fra Arbejde adler Henlagdes

10 Fra kirkeministeriet forelå meddelelse om at der for

indeværende år skal pålignes 878 Kr i kirkeskat som skal

indbetales til stiftsøvrigheden. Derefter vil de samlede kirke-

udgifter som skal pålignes de til folkekirken hørende

beboere beløbe sig til ca. 3000 Kr + underskud fra forrige år

630 kr 48 øre ialt 3630 Kr Det vedtoges derefter at

påligne skatten med 1% af den efter kildearksbeskætninger

endelig udfunden skatteindkomst

11 Fra Samfundet og hjemmet for vanføre forelå ligeledes

beretning og begæring om tilskud Henlagdes

12 Fra det statitiske Depastement forelå høstskemaer til

udfyldning

13 Det under pkt. 13 i forrige møde omhandlede

andragende om et opdyrkningslån fra 500 Kr forelå atter

til Sognerådets anbefaling Det vedtoges at man er villig

til at optage det nævnte lån i støtslånefonden til

videre udlån til statslånefonden andrageren

14 Andragende fra Enke Alina Nielsine Petersen

om understøttelse til sine 3 børn i henhold til lov

om børn af enkes Bevilgedes efter de gældende takster

15 Der foretoges Tillægsligning for 2den halvår således

Ungkarl Sofus Pedersen Vogn Indkomst 600 Kr

Husbestyrerinde Laura Fredborg 400

Arbejdsmd Valdemar Kristensen Måstrup 400

Teglbrænder Jens Møller Eskjær telgværk 800 

Købmd Henry Nielsen Blæsbjorg 500 

Næste møde afholdes tirsdag den 18 november

J Kr Kristensen: Jens Korsholt M. Poulsen Peter Kristensen

Kr. Jensen Martin Thomsen Otto Christensen
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6
Skrivelser fra amtet af 15/9 med anmodning om at indsende
forslag om i hvilket forhold de kommunale byrder skulle påligenes
dels fra faste ejendomme og dels på firmen og lejlighed i treåret
fra 1/4 1922 til 31/3 1925 Det vedtoges som hidtil at ligen 2/3
på faste ejendomme og 1/3 på formuen og lejlighed
7
Amtets approbation på valget af snefogder forelå
Til efterretning
8
Fra Opdragelsesanstalten „ Himmelbjærggården " forelå
årsberetning med anmodning om tilskud Henlagdes
9
Ligeledes fra Arbejde adler Henlagdes
10
Fra kirkeministeriet forelå meddelelse om at der for
indeværende år skal pålignes 878 Kr i kirkeskat som skal
indbetales til stiftsøvrigheden. Derefter vil de samlede kirke-
udgifter som skal pålignes de til folkekirken hørende
beboere beløbe sig til ca. 3000 Kr + underskud fra forrige år
630 kr 48 øre ialt 3630 Kr Det vedtoges derefter at
påligne skatten med 1% af den efter kildearksbeskætninger
endelig udfunden skatteindkomst
11
Fra Samfundet og hjemmet for vanføre forelå ligeledes
beretning og begæring om tilskud Henlagdes
12
Fra det statitiske Depastement forelå høstskemaer til
udfyldning
13
Det under pkt. 13 i forrige møde omhandlede
andragende om et opdyrkningslån fra 500 Kr forelå atter
til Sognerådets anbefaling Det vedtoges at man er villig
til at optage det nævnte lån i støtslånefonden til
videre udlån til statslånefonden andrageren
14
Andragende fra Enke Alina Nielsine Petersen
om understøttelse til sine 3 børn i henhold til lov
om børn af enkes Bevilgedes efter de gældende takster
15
Der foretoges Tillægsligning for 2den halvår således
Ungkarl Sofus Pedersen Vogn Indkomst 600 Kr
Husbestyrerinde Laura Fredborg

400
Arbejdsmd Valdemar Kristensen Måstrup

400
Teglbrænder Jens Møller Eskjær telgværk

800
Købmd Henry Nielsen Blæsbjorg

500
Næste møde afholdes tirsdag den 18 november
J Kr Kristensen: Jens Korsholt M. Poulsen Peter Kristensen
Kr. Jensen Martin Thomsen Otto Christensen
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Sognerådsmøde

i fattiggårdens tirsdag den 8 novbr. 1921

Fattigvæsen
1 Skrivelse fra Møltrup Optagelseshjem angående den

her forsørgelsesberettigede Axel Andreasen der har været
indlagt på rigshospitalet i anledning af en øjenbeskadigelse
som han har pådraget sig Udgifterne i den anledning
beløbe sig til 260 Kr, 85 øre som begæres refunderet af Kom-
munen Anvistes til udbetaling

2 Dronninglund sogneråd meddeler at have tilstået
Augusta Emilei Olsen 80 Kr som plejehjælp til et barn

med forespørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget
her Erkendes forsørgelsesberettiget her

3 Hjøring byråds fattigudvalg meddeler at Købemd
Morc Mogensens datter Bertha er indlagt på syghuset
for difteritis med forespørgsel om bemeldte Købmand
erkendes forsørgelsesberettiget her Erkendes forsørgelsesbe-
rettiget her

4 Hjøring sygehus meddeler at Tjenestekarl Carl Chr Jensen
er indlagt på sygehuset til behandling for fnast

Alderdomsunderstøttelse
5 Andragende fra Johanne Hedevig Kristensen af Eskjær hede

om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 35 Kr mdlg fra den
1/11 at regne

6 Ligeledes fra Husejer Niels Larsen (Hald) af Måstrup
Bevilgedes 25 Kr mdlg. fra den 1/12 at regne

7 Alderdomsunderstøttet Maria Larsen Lak Eskjær hede
andrager om hjælp til brændsel Bevilgedes 30 Kr

Vejvæsen
8 Fra amtet forelå tilstillet vejoversigten for indeværende

år med vejkommitens bemærkninger tages til efter-
retning dog med forbehold at henstillingen om at skjærve-
belægning på vejen mellem Kirken og Sindal sogneskjel
ikke kan udføres foreløbig for Kommunens økonomiske

forhold bliver bedre og skjærverne tilsigere
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Sognerådsmøde
i fattiggårdens tirsdag den 8 novbr. 1921
Fattigvæsen
1
Skrivelse fra Møltrup Optagelseshjem angående den
her forsørgelsesberettigede Axel Andreasen der har været
indlagt på rigshospitalet i anledning af en øjenbeskadigelse
som han har pådraget sig Udgifterne i den anledning
beløbe sig til 260 Kr, 85 øre som begæres refunderet af Kom-
munen Anvistes til udbetaling
2
Dronninglund sogneråd meddeler at have tilstået
Augusta Emilei Olsen 80 Kr som plejehjælp til et barn
med forespørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget
her Erkendes forsørgelsesberettiget her
3
Hjøring byråds fattigudvalg meddeler at Købemd
Morc Mogensens datter Bertha er indlagt på syghuset
for difteritis med forespørgsel om bemeldte Købmand
erkendes forsørgelsesberettiget her Erkendes forsørgelsesbe-
rettiget her
4
Hjøring sygehus meddeler at Tjenestekarl Carl Chr Jensen
er indlagt på sygehuset til behandling for fnast
Alderdomsunderstøttelse
5
Andragende fra Johanne Hedevig Kristensen af Eskjær hede
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 35 Kr mdlg fra den
1/11 at regne
6
Ligeledes fra Husejer Niels Larsen (Hald) af Måstrup
Bevilgedes 25 Kr mdlg. fra den 1/12 at regne
7
Alderdomsunderstøttet Maria Larsen Lak Eskjær hede
andrager om hjælp til brændsel Bevilgedes 30 Kr
Vejvæsen
8
Fra amtet forelå tilstillet vejoversigten for indeværende
år med vejkommitens bemærkninger tages til efter-
retning dog med forbehold at henstillingen om at skjærve-
belægning på vejen mellem Kirken og Sindal sogneskjel
ikke kan udføres foreløbig for Kommunens økonomiske
forhold bliver bedre og skjærverne tilsigere
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Forskjelligt
9 Fra amtet forela anvisning på forskud på statskassens

tilskud til dyrtidsudgifter i regnskabsåret 1920/21 med 1800 Kr

Til efterretning

10 Fra Sognerådsforeningen forelå følgende spørgsmål til

besværelse. Anser sognerådet det for formålstjænesteligt at der

overalt i landkommunerne anskaffes brandsprøjter

Besvares benægtende da man må anse bebyggelsen for at være

altfor spredt til af en sådan vil kunne gøre videre nytte

11 Beretning fra K F U Ms Soldaterhjem forelå med anmod-

ning om Tilskud. Ligeledes fra Kirkens Korshær" „Henlagdes"

12 Følgende regninger anvistes til udbetaling

Hjøring Martin T Nielsens KoneA 134 Kr: 87 Øre

Christian ChristensenA 354 , 60 

Tolne Kristen Valther A 120  , 00

Mikkel Larsen A 372 , 37 

Marie Nielsen A 120 , 00

Brønderslev Anton Andreasens HustruF 112 , 50 

Sulsted Ajstrup Anton Andreasen F 262 , 12 

Astrup Anna Gotfredsen F 99 , 75 

Albæk Ole Nielsens hustru F 338 , 25

Federikshavn Martin Kr Nielsdatter A 344 , 02

Jensine Madsen A 139 , 01

N Sundby Martine Thomsen F 383 , 25 

13 Hmd Theodor Thomsen Eskjær hede begærer sig fritaget

for hvervet som brandfoged i østre brandfogedkreds

efter endt funktionstid han er tilliges bortrejst. Til

brandfoged indstilledes Hmd Anton Kristensen Nordkorp

Til vidner valgtes Hmd Marinus Kristensen og Theoder

Kristensen Eskjær hede

14 Selskabet i Hedebruget sender beretning og anmoder om

tilskud Bevilgedes 10 Kr

15 Det vedtoges at meddele lægeren i Frederikshavn

at man fremtidig i henhold til de gældende regle ikke

kan betale for befordring ud over 12 kilometer

16 Maren Kat. Pedersen andrager om forhøjelse af sins alder-

domsunderstøttelse Bevilgedes 35 Kr mdlg fra den 1/12 at regne

J Kr Kristensen Peder Kristensen Martin Thomsen

Marius Poulsen Kristen Jensen Jens Korsholt

Otto Christensen
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Forskjelligt
9
Fra amtet forela anvisning på forskud på statskassens
tilskud til dyrtidsudgifter i regnskabsåret 1920/21 med 1800 Kr
Til efterretning
10
Fra Sognerådsforeningen forelå følgende spørgsmål til
besværelse. Anser sognerådet det for formålstjænesteligt at der
overalt i landkommunerne anskaffes brandsprøjter
Besvares benægtende da man må anse bebyggelsen for at være
altfor spredt til af en sådan vil kunne gøre videre nytte
11
Beretning fra K F U Ms Soldaterhjem forelå med anmod-
ning om Tilskud. Ligeledes fra Kirkens Korshær" „Henlagdes"
12
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Hjøring

Martin T Nielsens Kone
A

134 Kr: 87 Øre
Christian Christensen

A
354 , 60

Tolne
Kristen Valther

A
120  , 00

Mikkel Larsen
A

372 , 37
Marie Nielsen

A
120 , 00

Brønderslev
Anton Andreasens Hustru

F
112 , 50

Sulsted Ajstrup
Anton Andreasen

F
262 , 12

Astrup
Anna Gotfredsen

F
99 , 75

Albæk
Ole Nielsens hustru

F
338 , 25

Federikshavn
Martin Kr Nielsdatter

A
344 , 02

Jensine Madsen
A

139 , 01
N Sundby

Martine Thomsen
F

383 , 25
13
Hmd Theodor Thomsen Eskjær hede begærer sig fritaget
for hvervet som brandfoged i østre brandfogedkreds
efter endt funktionstid han er tilliges bortrejst. Til
brandfoged indstilledes Hmd Anton Kristensen Nordkorp
Til vidner valgtes Hmd Marinus Kristensen og Theoder
Kristensen Eskjær hede
14
Selskabet i Hedebruget sender beretning og anmoder om
tilskud Bevilgedes 10 Kr
15

Det vedtoges at meddele lægeren i Frederikshavn
at man fremtidig i henhold til de gældende regle ikke
kan betale for befordring ud over 12 kilometer
16
Maren Kat. Pedersen andrager om forhøjelse af sins alder-
domsunderstøttelse Bevilgedes 35 Kr mdlg fra den 1/12 at regne
J Kr Kristensen Peder Kristensen Martin Thomsen
Marius Poulsen Kristen Jensen Jens Korsholt
Otto Christensen
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Sognerådsmøde

fattiggården den 13/12 1921

Fattigvæsen
1 Hjóring byråds fattigudvalg meddeler at Gotfred Vald.

Gotfredsen forladte kone Anna Gotfredsen er tilflyttet
byen og tilstået 25 Kr mdlg. som fattigunderstøttelse. Samt
forespørgsel om hun erkendes forsørgelsesberettiget her i
kommunen Erkendes forsørgelsesberettiget her

2 Voer sogneråd meddeler i skrivelse af 9/11 at den
i oktobermødet omhandlede kvinde Gertrud Anna Katrine
Jensen erkendes forsørgelsesberettiget i Voer kommune
Til efterretning

3 De Kellerske anstalter meddeler efter tilstillet lægeerklæring
at den åndssvage dreng Axel Chr Nielsen kan blive
optaget på anstalten såsnart pladsforhold tillader det
og Kantionsbevis for betalingen er indsendt. Det vedtoges
at udstede kautionsbevis

4 Hjøring amts sygehus meddeler at en person ved navn
Lars Chr Nielsen som ifølge afhøringen skal have haft plads
på Eskjær har været indlagt til behandling for fnat
Antages forsørgelsesberettiget i Hjøring

5 Odense Politikontor begærer forskudsvis udlagt alimin-
tationsbidrag for den har forsørgelsesberettigede Christen
Anton Christensen refunderet med 132 Kr Anvistes

6 Fra Hjøring amt forelå tilstillet fortegnelse over
normalbidrag til uægte børn, gældende fra 1 Juli 1922 til
30 Juni 1923 Til efterretning.

7 Alderdomsunderstøttelse m.v.
Skrivelse fra St Hans St Olaj Sogneråd af 14/11 med meddel-
else af Johanne Hedevig Christensen erkendes forsørgelses
berettiget der i kommunen Til efterretning

8 Samme sogneråd meddeler at have tilstået Karl
Jensens enke 30 Kr til brændnee Til efterretning

9 Sindal sogneråd erkender i skrivelse af 9/11 Enke
Alma Pedersen for forsørgelsesberettiget der i Kommunen
Til efterretning



367
Sognerådsmøde
fattiggården den 13/12 1921
Fattigvæsen
1
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Alderdomsunderstøttelse m.v.
Skrivelse fra St Hans St Olaj Sogneråd af 14/11 med meddel-
else af Johanne Hedevig Christensen erkendes forsørgelses
berettiget der i kommunen Til efterretning
8
Samme sogneråd meddeler at have tilstået Karl
Jensens enke 30 Kr til brændnee Til efterretning
9
Sindal sogneråd erkender i skrivelse af 9/11 Enke
Alma Pedersen for forsørgelsesberettiget der i Kommunen
Til efterretning



368

10 Skrivelse fra Invalideretten af 9 ds. angående Arbejds-

mand Marius Andreasen af Måstrup, hvis erhvervsevne skønnes

at være nedsat til en trediedel og derunder og derfor må betragtes

for at kommer ind under invalidelovens bestemmelser Til efter-

retning

Vejvæsen

11 Formanden meddelte at der kunde fås rå kampesten

tilkørt fra Hørmested til en pris af 70 a 75 kr pr Rbf. Det

vedtoges at modtage 5 a 6 kbf. til den anførte pris at hvere

ved N. Grårup

Forskjelligt

12 Fra Forpagter Fabricius forelå et andragende om tilla-

delse til at udlægge gift for ræve på en del jorder i

Blæsbjærg Eskjær hede m.v. hvor han har lejet Jagtretten

Anbefaledes

13 Fra amtet forelå anvisning fra 1de rate af statstilskud

for indeværende regnskabsår mld 386 Kr 10 Øre, samt anvis-

ning på restbeløb af statskassens tilskud til børn af enke med 90 Kr

14. Andragende fra plejehjemsforeningen for Ålborg stifts

østlige del om tilskud Henlagdes

15 Ligeledes fra Centralbiblioteket for Hjøring amt

Bevilgedes 25 Kr årlig

16 Fra Politimesteren i Frederikshavn var modtaget udrings-

kendelse for detailhandlerbevis for Frederik Henry Nielsen af

Blæsbjærg med 86 Kr 40 Øre Til Efterretning

17 Ligeldes meddelelse om at Hmd Anton Kristensen

af Nordkop er udnævt til brandfoged i sognets østre

brandfogedkreds Til efterretning

18 Fra amtet forela meddelelse om at der er bevilget kom-

munen et lån af statslånefonden på 500 Kr til videre udlån

til Hmd Kr Johansen Eskjær hede samt gældsbevis derangåi

ende Tages til efterretning Gældsbeviset underskreves

19 Overslag for næste regnskabsår forelå til 1st behandling

Alle budgettes poster blev gennemgået og den almendelige

økonomiske stilling drøftet og det blev anset for nød-

vendigt at forhøje skatteudskrivningen med 5 a 6000 Kr

20 Det vedtoges tillige at udskrive et 5te kvartals

skat (25% af hovedligningen) for indeværende år.
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21 Andragende fra Ugifte Maren Kirstin Andersen af Vogn
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 Kr mdlg fra 1/12 at
regne

22 Andragende fra Thue Petersen om forhøjelse af sin
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 30 Kr mdlg. fra 1/1 22 at regne

23 Mosbjerg sogns sygekasse andrager om tilskud
Bevilgedes 150 Kr for indeværende år

24 Efter samråd med hjælpekassebestyrelsen bevilgedes
500 Kr til uddeling gennem hjælpekassebestyrelsen til Julen

25 Følgende regninger anvistes til udbetaling
Bindslev Anders P Jensen 323 Kr 40 Øre.

Niels Kr Nielsen 408 , 18 
Sindal Dorthea Christiansen 168 , 75

Anders Fågard 274 , 50
Nielsine Nielsen 15 , 00 

Georgius Nielsens enke 119 , 85
Chr Thomsen 90 , 00 

Dronninglund Emilie Olsen 55 , 69 
St Hans St Olaj Karl Jensens enke 156 , 00 

Næste møde afholdes Tirsdag den 10 Jan. 1922

J K Kristensen Marius Poulsen Jens Korsholt
Peter Kristensen Kristen Jensen Martin Thomsen
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Andragende fra Ugifte Maren Kirstin Andersen af Vogn
om alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 20 Kr mdlg fra 1/12 at
regne
22
Andragende fra Thue Petersen om forhøjelse af sin
alderdomsunderstøttelse Bevilgedes 30 Kr mdlg. fra 1/1 22 at regne
23
Mosbjerg sogns sygekasse andrager om tilskud
Bevilgedes 150 Kr for indeværende år
24
Efter samråd med hjælpekassebestyrelsen bevilgedes
500 Kr til uddeling gennem hjælpekassebestyrelsen til Julen
25
Følgende regninger anvistes til udbetaling
Bindslev

Anders P Jensen
323 Kr 40 Øre.

Niels Kr Nielsen
408 , 18

Sindal
Dorthea Christiansen

168 , 75
Anders Fågard

274 , 50
Nielsine Nielsen

15 , 00
Georgius Nielsens enke

119 , 85
Chr Thomsen

90 , 00
Dronninglund

Emilie Olsen
55 , 69

St Hans St Olaj
Karl Jensens enke

156 , 00
Næste møde

afholdes Tirsdag den 10 Jan. 1922
J K Kristensen Marius Poulsen

Jens Korsholt
Peter Kristensen Kristen Jensen Martin Thomsen
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