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24.8.1921. 

Efter at de sønderjydske landsdele var bleven genforenet med Danmark, skulle Holm og Pøl 
Kommune, ifgl. paragraf 3 i lov nr. 299 af 28. juni 1920 om indførelse af dansk kommunal 
administration i de sønderjydske landsdele, sammenlægges til een sognekommune. 

Sogneudvalgene og kommunalbestyrelserne i Holm og Pøl kommuner protesterede herimod, og ved 
et møde på Harmonien i Nordborg, indbudt af amtmanden, blev det enstemmigt vedtaget at gå imod 
sammenlægningen. Amtmanden lovede efter indgående drøftelse af forholdene, at støtte Holm og 
Pøl´s sogneudvalgs andragende af 4.november 1920, at blive stående som selvstændige kommuner. 

Ifølge skrivelse af 27. juli 1921 fra indenrigsministeriet, har denne fritaget Holm Kommune for at 
sammenlægges med Pøl, således at Holm Kommune i fremtiden udgør en selvstændig 
sognekommune. 

 

16.9.1921. 

Møde om udskillelse fra Nordborg Fattigforbund og bevilling af et tilskud til Nørreherreds 
Oplandsbibliotek. (bevilget 100 kr.) 

Det besluttedes at tilkalde en arkitekt for at udarbejde et overslag  til en ny skolebygning. 

 

29.9.1921. 

Valgt til det Nationale Register: Christian Jessen og Johan Lemke. 

 

30.12.1921. 

Til maskintilsynsmand valgtes Christen Steg, og som stedfortræder Johan Lemke. 

 

11.2.1922. 

Det besluttedes ikke at udbetale arbejdsløshedsunderstøttelse, men at give de arbejdsløse arbejde 
ved grusslåning. Prisen sattes til 8.- kr. pr. m³, når vedkommende selv holder sig med håndværkstøj. 
Prisen for sten som kommunen kunne gå med til sattes til 5.- kr. pr. m³. 

Ved lodtrækning valgtes til valgbestyrelse Jørgen Davidsen, Mads Steg, Chr. Hansen og Jens 
Johnsen. Valget bestemtes til den 11. marts 1922. 
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30.3.1922. 

På mødet genvalgtes Hans Hansen med alle stemmer til formand og Jens Clausen til næstformand. 
Yderligere var valgt Otto Petersen, Lauritz Nissen Høi og Fr. Frederiksen.  

Til alderdomsunderstøttelse bevilgedes til 6 personer 15 kr. mdl.  

Valg af medlemmer til oprettelse af husmandsbrug: Jens Clausen og Otto Petersen. 

 

4.4.1922. 

Det besluttedes at nedsætte huslejen for førstelærerboligen til kr. 200.- sålænge den gamle 
beboelseslejlighed benyttes i den nuværende stand. 

 

13.5.1922. 

Valg til forligsmægler: Fr. Frederiksen, Anders Lyster og Christen Jørgensen. 

Til plejebørnstilsynmedlem valgtes lærer L.S. Ravn og man ville benytte sig af nordslesvigske 
kvindeforenings tilbud om at skaffe plads til børn som trænger til et hjem. 

Det vedtoges at nedsætte indtægter fra kr. 1000 - 2300 i en skala fra 60 - 5% og forhøje indtægter 
fra kr. 2400 - 5000 i en skala fra 5 - 40%.   

Børnefradragene sættes til 150 kr. pr. barn. 

Det besluttedes at bygge en ny skole, og indlede forhandlinger med Eleonore Hansen om køb af 
byggeplads. Byggeudvalg: Fr. Frederiksen, Otto Petersen og Hans Hansen. 

Vejudvalg: Jens Clausen og Hans Hansen. 

Der bevilgedes sognerådsformanden en godtgørelse af 1200 kr for 1922 -23 og 100 kr. til telefon, 
imod at sognerådsformanden holdt telefon fri til Sønderborg, desuden gives der ham fri porto og 
papir og tryksager og fri rejser (togpenge til 3. klasse) ved forretningsrejser. 

Det besluttedes at give elektricitetsværket tilladelse til at følge og krydse kommunevejen hvis de 
bliver forsvarligt underbyggede med beskyttelsesindretninger. 

 

2.6.1922. 

Der købtes en byggeplads af gårdejerenke Eleonore Hansen, beliggende over for den gamle skole, 
på den mark kaldet "Højen". Overtagelse til den 1. november 1922 i den størrelse som er nødvendig 
til byggeplads, have til lærerne og legeplads. Pris beregnet til 5000 kr. pr. ha. 
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15.6.1922. 

Skattefordeling: 50% på indkomst, 50% på ejendomsskyld. Ligningsprocent 4, ejendomsskyld 
5,9%,  kommunalskat 3,5%. 

Det besluttedes at påbegynde bygningen af den nye skole til foråret 1923 og lade den gamle skole 
nedbryde og benytte materialerne der er i den, til den nye. 

 

10.7.1922. 

Sognerådet bevilger salg af et stykke jord fra frøken Marie Christensens ejendom til skomager Jes 
Møller. 

 

25.7.1922. 

Der opstilles en hundeskatteliste over alle hunde i kommunen og udlægges til alm. eftersyn. 

Hans Hansen jun. overtog kørslen med sprøjten i ildebrandstilfælde for 12 kr. for hver kørsel 
udenbys. 

 

10.10.1922. 

Det besluttedes at indgive et andragende til kystfredningsnævnet for at få landfiskeriet fra 
Stegshoved standset. 

 

6.12.1922. 

Det besluttedes at sætte den gamle skole i Hejmdal og Dybbøl-Posten. 

 

17.2.1923. 

Det besluttedes at købe 5.509 m² jord til den nye skole til en pris af 50 øre pr. m² af Eleonore 
Hansen i Holm. 

 

28.3.1923. 
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Det vedtoges at stille kommunegaranti for husinstallationer. 

 

24.4.1923. Thomas Thomsen valgtes til skatteopkræver for 200.- kr. årligt.  Medhjælpsummen for 
sognerådsformanden fastsattes til kr. 2200.-, deri indbefattet udgifter til kontorlokale og lys og 
varme. 

 

4.7.1923. 

Optagelse af kassekredit, kr. 80.000, til bygning af skolen. 

 

16.7.1923. 

Solgt den gamle skole for kr. 7600.- til Marie Kathrine Hansen, f. Jørgensen i Hokkerup. Den 
nederste del af haven indtil Jørgen Davidsen til ca. 50 øre pr. m². 

Tilladelse til Claus Schmidt, Branderup og Peter Hansen Holm til at drive rutebilkørsel fra Holm til 
Nordborg. 

Det besluttedes enstemmigt at anlægge en ny vej til dampskibsbroen, og købe det nødvendige areal 
af enkefru Anne Sofie Rasmussen. Vejen anlægges i 8 meters bredde og i en længde af ca. 200 m., 
og begynder anlægget af den nederste del snarest mulig. 

 

8.10.1922. 

Det besluttedes at tage et lån til 5% renter og en ammortisationstid på 40 år til skolebyggeri. 

 

5.11.1923. 

Sognerådet anbefaler udstykning af Johan Schmidts ejendom.  

Køber skolens byggeplads af Jørgen Hansens arvinger. Parcellen 136/65, Kortblad 14 af Holm. 
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15.12.1923. 

Køb af 226 m² jord til forlæggelse af vejen, (Hesnæsvej, efter jordskred.) af parcel 127/69, kortblad 
6 af Holm, 2 ar, 26 m² af Peter Madsen for 1 kr pr. m². 

 

16.1.1924. 

Brændevinsafgiften foreslås fastsat som følger: 

Andreas Sandvej, 60 kr. 

Peter Clausen, 50 kr. 

Franz Thomsen, 25 kr. 

Thomas Thomsen, 40 kr. 

 

21.1.1924. 

Sogneråd og skolekommision tilrettelægger indvielsesfest for den nye skole tirsdag den 29.1. 
eftermiddag kl. 12½. Forældrekreds og håndværkere der har medvirket ved bygningen, indbydes til 
fest i skolens gymnastiksal hvor der serveres kaffe til alle fremmødte. Den 30. januar indbydes alle 
skolepligtige børn til en festlighed hvor der serveres chokolade. 

 

31.1.1924. 

Det besluttedes at anbefale udskænkning af stærke drikke til Johan Johannsen Hellesøe ved 
dampskibspavilionen i Lønsømaj. 

 

3.5.1924. 

Det besluttedes enstemmigt at lade den gamle skole nedbryde og sælge materialerne. Skolen udlejes 
til Cl. Branderup for kr. 15.- månedlig og med 2 mdrs. opsigelse. 

 

5.7.1924. 

Det besluttedes at optage Uldbjergvejen på kommunens bivejsregulativ på betingelse af, at den 
gamle Dyvigvej kunne nedlægges og at lodsejerne er villige til, uden koster for kommunen, at 
udlægge vejen til fuld bredde. 



6 
 

 

1.10.1924. 

Det besluttedes at yde lærer Ravn en erstatning for hans haves flytning således: I 1924 ydes 70 kr., 
1925 ydes 60 kr., 1926 ydes 50 kr., 1927 40 kr. og 1928 30 kr. Det besluttedes at anskaffe en 
plæneslåmaskine til skolen. 

 

27.12.1924. 

Kommunebudget for 1925 - 26 behandledes til 46.000 kr og godkendtes. 

Dagen for valg til sogneråd og hjælpekasse ansættes til 6.marts hos gæstgiver P. Clausen. 

 

30.3.1925. 

Til formand valgtes Hans Hansen og til næstformand Jens Clausen, yderligere er valgt Fr. 
Frederiksen, L.N.Høi og Otto Petersen.  

Anders Lyster har skolerengøring. 

 

20.4.1925. 

Som brandfoged efter Hans Justesen er valgt Hans Christian Hansen, og Hans Sarsgaard som 
stedfortræder.  

Valg af synsmænd og udpegning af heste og vogne til krigskørsel: Frederik Frederiksen. 

Vurderingsmand: Mads Steg. 

Anbefalede ansøgning fra Mathias Grau om disp. fra lov om sammenlægning af ejendomme. ( 
Anmaj Ludvigs) 

Beslutning: Formanden ydes fortsat godtgørelse af 1200 kr og 100 kr. for førelse af folkeregister, fri 
telefon imod at han holder telefon fri til Sønderborg. 

 

12.5.1925. 

Valg af medlem til fredningsudvalget: Peter Jollmand. 
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27.10.1925. 

Kommunens vejregulativ blev udfærdiget, det besluttedes at optage vejen fra Nordborg gennem 
Ulbjerg til Holm i h.t. den med Nordborg Byråd indgåede akkord, og lade vejen fra Ulbjerg gå 
gennem Jens Nissen`s, Jens Dominicusen`s og H. Klyhn`s marker og udgå af vejregulativet og 
opfordre landliggerne til at udlægge vejen i fuld bredde i h.t. katasterkortet. 

Syskolen får en symaskine og lønnen til Anna Høi er 1½ kr. pr. time. 

 

7.11.1925. 

Chr. Hansen Nørr af Sønderborg får beværterbevilling på dampskibsstationen i Lønsømaj. 

 

30.12.1925. 

Sognerådet godkender at Frederik Frederiksen flytter et stykke vej  gennem sin mark til Ulbjerg, når 
den bliver udlagt i fuld bredde som den er indtegnet på katasterkortet. Fr. Frederiksen betaler selv 
alle omkostninger ved vejen. Overtages af kommunen når den er godkendt. 

Kommunens overslag kr. 47.000. 

 

26.8.1926. 

Den gamle skole udlejes til vognmand Hans Hansen for kr. 25,60 månedligt fra 1.september 1926. 

 

22.10.1926. 

Det vedtoges at afholde folketælling den 5.november af h.t. revision af folkeregisteret. 

Det besluttedes at gruse Lykkevejen. 

 

26.10.1926. 

Det vedtoges at vælge H. Chr. Hansen til brandfoged fra 1. jan. 1927 til 31. dec 1929. 

 

4.11.1926. 

Der bevilgedes kr. 50.- til fysikundervisningsmaterialer. 
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26.2.1927. 

Sognerådet tillader at mejeriets spildevand ledes i det off. vandløb. 

Sognerådet anbefaler alkoholfri beværtning til Alfred Petersen, Lønsømaj dampskibsstation. 

 

24.3.1927. 

Personfører får nu 22,5 øre pr indbygger. 

 

1.6.1927. 

Et andragende om arbejdsløsheds understøttelse afvistes, det besluttedes at  tilbyde andrageren 
skærveslagning til 6 kr. pr. m³.  Kommunen anskaffer stenhammer  som andrageren selv 
vedligeholder med skaft og skærpning så længe arbejdet varer. 

 

1.7.1927. 

Flytning af kirkestien ind til hegnet bevilgedes til Niels Hansen når den udlægges i fuld bredde og 
belægges med grus, alle koster betales af andrageren. 

 

28.9.1927. 

Reglement for fattiggården vedtoges. Kr. 1,25 pr. dag.  Det besluttedes at sælge de store kampesten 
fra den gamle skole. 

 

29.10.1927. 

Det besluttedes at afholde folketælling den 5.november og at leje en mand for kr. 10.- til at udbringe 
og afhente huslisterne. 

 

3.5.1928. 

Det besluttedes at købe Andelskassens pengeskab for kr. 200.- 
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18.10.1928. 

Møde om at istandsætte og grundforbedre kommunevejen fra Nordborg til Holm. Efter forudgående 
drøftelse med Nordborg Kommune vedtog sognerådet at afholde alle de med erhvervelse af grund 
til vejen i Holm Kommune forbundne udgifter, med undtagelse af udgifter til vejopmåling og 
indførsel i tingbogen. 

Hans Rasmussen ansættes til at oprense branddamme. 

 

1.11.1928. 

Det besluttedes at rette vejsvinget ved Peter Jollmand, og at søge amtsrådets tilladelse til at erhverve 
den nødvendige grund på ca. 2300 m². Til udgifterne ved arbejdet vedtoges at anvende 
motorskatten. 

Sognerådet anbefalede et andragende fra gdr. Frederik M. Frederiksen om tilladelse til flytning af 
den offentlige vej som fører gennem hans mark til Ulbjerg. 

 

29.11.1928. 

Der bevilgedes  20 kr. til Nordborg tekniske Skole. 

Det vedtoges at tilstå sognefogeden gebyrer for udskrifter ved attester ved ved personregistreringen. 

Andragende om tillæg til invaliderente afsloges. 

Det vedtoges at købe 200 m³ af Jens Sandvei´s grusgrav. 

 

21.12.1928. 

Det vedtoges enstemmigt ikke at kunne gå med til en linieføring direkte fra Nordborg til Dyvig, da 
en sådan ligger helt uden for Holm Kommunes interesser. 

 

8.1.1929. 

Overslaget for 1929/30 viste en skatteudskrivning af 16.400 kr. af indtægt og 16.400 kr. af fast 
ejendom. 

 

19.1.1929. 
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Fællesjorden udpagtedes til Jes Thonesen for 355 kr. årligt i 10 år, fra 1.1.1929   

 

31.12.1938. 

Brændevinsafgift for 1929 – 30. 

Peter Clausen 50.- kr. 

Andreas Sandvei 50.- 

Franz Thomsen 25.- 

Thomas Thomsen 25.- 

 

20.2.1929. 

Der bevilgedes hjælpekassen 200 kr. 

To mand bevilgedes en understøttelse på hver 10 kr. ugentlig. 

 

16.3.1929. 

Andragende om frikørsel for diakonissen med rutebilen til Holm bevilgedes. 

 

23.3.1929. 

Sognerådsformanden bevilgedes en godtgørelse af 1000 kr. + 100 kr. for førelse af folkeregisteret. 

 

17.4.1929. 

Til at udsuge oksebremselarverne valgtes Jens Marcussen. Betaling for de kreaturer over 1 år som 
har larver, sattes til 10 øre og 5 øre pr. stk. af dem som ingen larver har. 

 

22.5.1929. 

Et andragende om aldersrente sattes til kr. 15,50 månedlig og et andet andragende til 28 kr. 
månedlig. 
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27.7.1929. 

Et andragende om aldersrente kunne ikke bevilges efter den opgivne indtægt. 

 

12.9.1929. 

Et andragende om hjælp til kreditforeningsrente på 50 kr. bevilgedes mod at beløbet tilbagebetales 
den 1.11.1929. 

Udstykningen af Jens Clausen´s ejendom bevilgedes eenstemmigt. 

 

4.10.1929. 

Det besluttedes at ekspropriere den nødvendige grund af Jes Bladt, Nordborg til forlængelse af 
Møllevejen ud til den ny landevej for 35 øre pr. m². Jes Bladt får desuden 150 kr. for ulempe. 

Det besluttedes at ekspropriere den til forlængelse af Kirkestien ud til den ny landevej nødvendige 
grund af Jens Nissen for 35 øre pr m². 

Det besluttedes at nedlægge Lykkevejen fra Nordborg til Møllevejen og afstå denne til Jes Bladt, 
imod at Niels Hansen får ret til at benytte vejen ud til hans ved vejen beliggende grund. 

 

8.10.1929. 

Det besluttedes at lade maskinbygger Jensen efterse og reparere rørledningen (vandledning) til 
skolen. 

  28.10.1929. 

1) Et barn kendes forsorgsberettiget i Holm kommune. 

  30.10.1929. 

1) Det besluttedes enstemmigt, at ekspropriere grund af Jens Clausen til fortsættelse af den sydlige 
bygade ud til den ny regulerede Bygade. Der afsluttedes akkord med Jens Clausen således, at 
kommunen betaler 40 Øre pr m² for den nødvendige grund og ligeledes 40 øre pr m² for den jord 
der afskæres på den vestlige side af vejen, som derefter overgår til kommunens eje, alt med 
forbehold af amtsrådets tilladelse. 

2) Der bevilges enkebørnsrente 200 kr for et barn og 160 kr for 4 børn, som udbetales månedlig 
forud. 1 gang for november 1929. 
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   15.11.1929  

1) Den af amtet tilsendte vedtægt for ligning af personlig kommuneskat i landkommunerne i 
Sønderborg amtrådskreds godkendtes enstemmigt. 

25.11.1929. 

1) Til forligskommissionen i forhold mellem Husbond og tyende genvalgtes Frederik Frederiksen 
og Chr. Jørgensen og nyvalgtes Hans Rasmussen. Til stedfortræder valgtes Chr.Jensen, Hans 
Johansen og Hans Jørgensen. 

2) Der tilstedes Peter Grau 70 kr. for vedligeholdelse af den ny regulerede bygade til 1 april 1930. 

 

11.12.1929. 

1) Overslaget behandledes og skatteindtægten fastsættes til 16.900 kr af indtægt og 16.900 af fast 
ejendom. 

2) Foldudbyttet fastsættes, for Hvede 34, Rug 28, 2 ra. Byg 35, Havre 34, kartofler 160, Runkelroer 
600, Kålroer 500, Turnips 450, Agerhø 65. 

 

10.1.1930 

Overslaget behandledes 2. gang og vedtoges uændret fra 1. behandling. 

2) Brændevinsafgiften foresloges fastsat som følger; 

   Andreas Sandvei  60 kr.    Franz Thomsen 25 kr. 

   Peter Clausen    50 kr.    Th. Thomsen   25 kr. 

3) Det vedtoges enstemmigt at fastsætte Byggelinien for følgende bivejshjørnegrundstykkers 
bebyggelse, hvor bivejene munder ud i amtsvejen Nordborg - Holm     

                             nr. 2  Dyvigsvej. 

                             nr. 11 Møllevej. 

                             nr. 22 Vejen bag Mejeriet. 

Byggeafstanden bestemmes af en skrålinie, som forbinder punkter, der langs bivejene i 25 m. 
afstand fra skæringspunktet for disse vejes midtlinier. 
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 31.1.1930.         

Det besluttedes ikke at lade udføre ekstraordinære vejarbejder i henhold til cirkulære af   

14.12.29. fra min. for off. arbejder. 

 2)Der bevilgedes aldersrente 25,50 kr. månedlig. 

3) Til stedfortræder for forligsmægler i tyendesager i stedet for Hans Jørgensen valgtes medhjælper 
Johan Hellesøe, Holmskov. 

4) Det besluttedes at anbefale andragendet om rutekørsel fra P. Holm, Nordborg til Lønsemai med 
en 13 personers ruteautomobil.  

5) Hans Jørgensen anerkendtes som forsørgelsesberettiget i Holm kommune og ligeledes Maren 
Nymand, Ullerup. 

6) Der bevilgedes  hjælpekassen 150 kroner. 

 

7.3.1930 

1) Det besluttedes med alle stemmer at afholde alle udgifter til  grunderhvervelse samt alle ulempe 
erstatninger m.v. i    anledning af vejudbygningen fra Holm til Dyvig. 

2) Et andragende fra Chaffeur Jacob Grau af Lille Mølle om tilladelse til at drive fragtmandskørsel 
med motorkøretøj fra Sønderborg til Holm vedtoges det enstemmigt ikke at anbefale. 

3) Der bevilgedes en patient for tiden på Spangsbjerg sanatorium  hjælp til et par støvler. 

4) Følgende besluttedes og vedtoges (se også beslutning af    1.11.1928.) 

  Til regulering af bygaden fra Ellen Hellesø til Andr. Andresen vedtoges at ekspropriere 
Parcellerne 282/7, 283/8 og 164/0     113 store henhv. 70 m² 599 m² 25 m² hos Hans Johansen 
Hellesøs enke resp. arvinger. 

 Forlig: 40 Øre pr. m² for markjord og 1 kr for havejord pr. m²  50 Øre pr. m. løbende hegn. 

   Parcellerne 286/0 87, 287/0 198, 288/0 198 og 289/0 198 store  henholdsvis 110 m², 479 m², 121 
m², 134,m² hos parcellist    Jens Hansen Holm. 

 Forlig: 40 Øre pr. m² markjord 1 kr pr m² for havejord, 50 Øre  pr. m.løbende hegn. 

 parcel 291/0 198 stor 237 m² hos arbejdsmand Hans Olsen  Petersens enke respektive arvinger. 

 Forlig: 1 kr pr m² og 50 Øre pr løbende m. hegn. 

parcel 295/0 198 stor 351 m² hos Jens Clausen. 
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 Forlig: 40 Øre pr m² og 50 Øre pr løb. m. hegn. 

parcellerne 297/87, 298/0 198 og 299/0 198 store 133 m² 19 m² og 16 m² hos musiker Chresten 
Schmidt. 

 Forlig: 40 Øre pr. m² og 50 Øre pr. løb. m. hegn. 

5) Det besluttedes og vedtoges at overdrage  Parcel 165/0 64 stor76 m² til Parcellist Chr. Johnsen 
Holm.  

Parcellerne 166/0 64 og 167/o 64 store 111 m² til Bødker Otto Petersen, Holm. 

Parcel 168/0 70 stor 84 m² til Parcellist Jens Hansen, Holm.      

Disse Parceller overdrages uden vederlag. 

22.3.1930. 

1) Det besluttedes at vedtage nedenstående skala for forhøjelse og nedsættelse af indtægten for 
kommuneskattens beregning.  

Indtægter under 1000 kr. nedsættes med   60 % 

                     1000  "  til  1199  "    50 " 

                     1200  "   "   1399  "    40 " 

                     1400  "   "   1599  "    30 " 

                     1600  "   "   1799  "    20 " 

                     1800  "   "   1899  "    10 " 

                     1900  "   "   2199  "     0 " 

 2200 - 2999 forhøjes med       10 %    

 3000 - 3999    "      "        20 " 

 4000 og over   "      "        30 " 

 2) Til formand valgtes H. Hansen og til næstformand Mads Steg. 

3) det besluttedes at lade dagligstuen hos lærer Ravn tapetsere og forstuen male nedenom samt 
dørene og indhente tilbud hos maler Hyhnermund og Jørgensen. 

 31.3.1930. 

1) Til at efterse og udklemme oksebremselarver valgtes Jens  Markussen  for en betaling af 10 Øre 
for de kreaturer der har larver og  5 Øre for dem der ingen har . 
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2) Sognerådet foretog derefter kasseeftersyn. Kassen udviste en beholdning af 1262,14 kr og stemte 
med kassebogen. 

 28.4.1930. 

1) Til vurderingsmand for faste ejendomme fra 1 juli 1930 til 30 juni 1936 valgtes Niels 
Bertelsen,og til stedfortræder Christen Steg og Frederik Thomsen Holmskov, og til stedfortræder 
for Fr.Thomsen  Lorenz Hansen. 

2) Til brandfoged i stedet for Hans Hansen valgtes gdr. Chr. Christensen.  

3) Der bevilgedes 21,25 kr månedlig i aldersrente fra 1 maj 1930. 

4) Gangstiregulativet affattedes som sidste gang med en ændring at Lønsemajstien udgår fra Holm 
til Brønd, og Ellehavestierne  sammenlægges til 2,40 m. langs skoven. 

5) Det vedtoges enstemmigt at fortsætte med pligtkørsel og pligt- arbejde til transport af materialer 
til anlæg, grundforbedring og vedligeholdelse af biveje ligesom kommunens beboere skal stille 
arbejdskraft til rådighed for kommunen til selve arbejdets udførelse. 

20.5.1930. 

2) Det besluttedes og vedtoges at eftergive al fattighjælp, der er ydet til den 15 maj 1930 for 5 
personer i henhold til lov nr.165 af 15 april. 

3) Dagen for ekspropriation af arealer til bygaden fra Andr. Andresen til Ellen Hellesø fastsættes til 
20 juni kl. 4 om eftermiddagen hos P. Clausen. 

4) Det besluttedes og vedtoges at indlægge nyt vandindlæg i skolen med trykbeholder og overdrage 
indlægget til Chr.Jensen Nordborg efter det tilsendte tilbud på 286 kr. imod at Chr. Jensen 
garanterer for anlæggets gode funktion i mindst 1år. 

7.7.1930. 

1) Andragende om indfødsret fra Nicolai Christiansen anbefales. 

2) Det vedtoges enstemmigt at tilbagekalde beslutningen af 28.4. d. å. om at opretholde pligtkørsel 
og pligtarbejde for kommunens beboere. 

 Det vedtoges at fortsætte som hidtil. 

 26.7.1930. 

3) Det besluttedes at anskaffe en uniformshue til brandfogeden. 

 

19.9.1930. 
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1) Snekastningsdistrikterne fastsættes. 

2) Der bevilges til en landbrugsfaglig aftenskole i kommunen 50 Øre pr. undervisningstime og 
lokale med lys og varme. 

5) Til vandsynsmand for den efter tur afgåede Mads Steg valgtes gdr. Hans Thomsen fra 1 okt. 
1930 til 30 sept. 1934. 

 

 1.11.1930. 

1) Andragende om enkebørneunderstøttelse bevilgedes med 320 kr. for 2 børn fra 9 - 11 år. 

3) Andragende om tilskud til Nordborg skole for Jes Kolmos børn fra Ulbjerg afsloges med den 
begrundelse, at vejen ikke er længere til Holm, end at børnene nok kan gå til Holm skole. 

4) Det besluttedes at grundforbedre vejen fra P. Clausen til Chr. Jessen, under forudsætning, at der 
kan fås tilskud i henhold til lov af 15.4.1900. 

5) Det besluttedes at fastsætte det afgiftsfrie fradrag til 3000 kr. og 1000 kr. mere, når der er 2 
lejligheder, gælder fra 1 april 1931 til 31 marts 1935. 

6) Det besluttedes at bibeholde det nuværende fordelingsforhold 50 % af fast ejendom og 50 % af 
formue og lejlighed. 

7) Der bevilgedes 200 kr. til kommunens hjælpekasse. 

8) Til aftenskoleundervisning i kvindelig håndgerning bevilgedes 50 Øre pr. time under 
forudsætning af fornøden tilslutning og at statstilskud kan opnås. 

9) Det besluttedes enstemmigt at få den gamle skole solgt i løbet af vinteren. 

10) Der valgtes til tællingskommisærer til folketællingen d. 5 nov. Sognerådet, Jens Clausen, Jens 
Hansen, Fr. Thomsen, lærer Raun og lærer Jensen og som suppleant P. Clausen. 

 

25.11.1930. 

4) Plejelønnen fastsættes til 40 kr. månedlig, deri ikke indbefattet betaling for beklædning. 

5) Efter at have indhentet oplysninger besluttedes ikke at søge tilskud til ekstra vejarbejde, som 
besluttet d. 1/11 d.å. 

 

 1.12.1930. 
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1) Det besluttedes enstemmigt ligesom i mødet d. 1 nov. at sælge den gamle skole. 

2) Den gamle skole sælges til H. Hansen vognmand for 1900 kr.. Den grund, der er nødvendig til 
bygadens regulering medsælges , men afgives igen vederlagsfrit til Holm kommune. Bygningerne 
nedbrydes inden 1 maj 1931, og 1000 kr. udbetales ved overtagelsen den 15 december d.å. 

Resten når nybygningen er opført til hvilken kommunen beholder pant i grundstykket.  Disse 1900 
kr. besluttedes at anvende til bygadens regulering. 

 

19.12.1930. 

Det vedtoges at købe vejgrus hos Jens Sandvei på følgende betingelser. Kommunen lader gruset 
opharpe og Jens Sandvei får 1,50 kr pr m³ og ligeledes 1,50 for sten. Sandet betales med 1 kr. pr. 
m³. Kommunen skal så tage hele forbruget af grus hos Jens Sandvei. 

  

 9.1.1931.  

1) Skatteudskrivningen fastsættes til 19000 kr. af fast ejendom og 19000 af indtægt. 

 

 3.3.1931. 

1) Det vedtoges at foreslå en spanddag til 15 kr. og en gangdag til 5 kr. 

2) Det vedtoges at anbefale andragender fra P. Clausen og Th. Thomsen om ret til forhandling af 
stærke drikke. 

 

 27.3.1931. 

1) Andragende om aldersrente for 1 ægtepar sendtes til amtet til afgørelse. 

2) Listen over brandmandskab gennemgikkes og overflødigt mandskab frigøres. 

4) Til formand genvalgtes Hans Hansen og til næstform. Mads Steg. 

 5) Det besluttedes at lade 2 stuer og gangen til sovekammeret i lærerlejligheden male med limfarve 
og loftet i dagligstuen. 

 

 24.4.1931. 

2) Det besluttedes at anbefale afholdelse af brandvæsenskursus i maj måned. 
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29.6.1931. 

1) Der vedtoges en plejeløn af 37 kr. månedlig for hvert barn og fri sygekasse og medicin og 
skolerekvisitter. 

 

3) Der bevilgedes Jes Bladt en godtgørelse af 20 kr. for overkørsel over hans mark under bygningen 
af amtsvejen. 

 

14.7.1931. 

2) Der valgtes til at foretage kreatur og arealtællingen foruden sognerådsmedlemmerne Fr. 
Thomsen, Jens Clausen og Nis Jollmand. 

 

20.7.1931. 

1) Det besluttedes at ansøge om tilskud af vejfonden til regulering og videre udbygning af resten af 
bygaden fra P. Clausen til Krommum. 

 

22.9.1931. 

1) Der foretoges et kasseeftersyn. Kassebeholdningen stemte med bøger og bilag. 

2) Det vedtoges at betale en doktorregning som personligt tillæg i henhold til aldersrente loven § 6. 

4) Det vedtoges at tilslutte os til husflidsundervisning når der oprettes husflidsskole i Nordborg, og 
det vedtoges, at vælge en af sognerådet til at tage sig af sagen. Valgt blev Jens Sandvei. 

 

13.10.1931. 

1) Det besluttedes at bevilge 50 Øre pr. time til Husholdnings, Husflids og aftenskoleundervisning 
samt lokale lys og varme. 

 

16.11.1931. 
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1) Det besluttedes at udbetaling af arbejdsløshedshjælp sker gennem sognerådet og kontrollen for 
medlemmer af arbejdsløshedskassen gennem denne. For dem, der ikke er medlemmer af 
arbejdsløshedskassen udføres kontrollen af hjælpekassen. 

 

15.12.1931. 

2) Forhandling om plejetilladelse bortfaldet, da barnet er afgået ved døden. 

3) Der bevilgedes 25 kr forskud på invaliderente månedlig. 

 

4) Det vedtoges enstemmigt at udbetale til gdr. Jens Nissen arealerstatning, for det til amtsvejen 
Nordborg - Dyvig afståede areal med ialt 900 kr. 

5) Det besluttedes at rette forskellige vejsving og søge forhandling med de evt. lodsejere. 

 

 9.1.1932. 

1) Overslaget behandledes 2 gang. Skatteudskrivningen fastsattes til 35.800 kr. 

2) Der bevilges en mand 1,25 kr. mere i aldersrente fra 1 april d.å. på grund af der er sket en fejl 
beregning. 

 

19.1.1932. 

1) Til hegnsynsmænd fra 1 april 1932 til 31 marts 1935, genvalgtes Chr. Johnsen, Hans Thomsen 
og Chr. Jørgensen.  Chr. Johnsen beskikkedes som formand. 

Til suppleanter valgtes Chr. Christensen og Hans Johansen, Holmskov. Det besluttedes at 
hegnsynsmændene også fungerer som vurderingsmænd i henhold til lov om mark og vejfred. 

 

19.2.1932. 

1) Det besluttedes at fastsætte arbejdsløshedshjælpen til ikke arbejdsløshedsforsikrede til 9/10 af 
den i de forskellige fag fastsatte hjælp. 

 

30.3.1932. 

1) Til formand valgtes Hans Hansen til næstfm. Mads Steg. 
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2) Til revisor valgtes lærer Ravn og gdr. Hans Jessen. 

3) Det vedtoges enstemmigt at tiltræde et aldersrente andragende til en 63-årig efter reglerne for 65-
årige, da hun ifølge hoslagde lægeattest er omtrent blind og aldeles uarbejdsdygtig. Aldersrenten 
fastsættes til 28,25 kr. månedlig. 

7) Det besluttedes for det forløbne år 1931/32 samt for det kommende år 1932/33 at betale 10 kr. pr. 
dag for kørsel med vejmaterialer og 4 kr. for en arbejdsdag ved vejarbejde. Kørsler og arbejde 
udskrives for fremtiden efter ejendomsskyld. En kørsels og arbejdsvedtægt udarbejdes ved næste 
møde. 

 

 3.5.1932. 

1) Det besluttedes at give Felsted kommune tilladelse til at hjemsende en i Holm kommune 
forsørgelses berettiget mand, der modtager fattighjælp. 

2) Et andragende fra lærerne om for en sum at overtage vedligeholdelsen af lærerboligerne, blev det 
foreløbig besluttet ikke at gå med til på grund af de vanskelige tider. 

4) Det besluttedes at lade skolens plankeværk male og at leje en mand i kommunen til at udføre 
arbejdet. 

9) Det besluttedes at rette henvendelse til de danske statsbaner om at Holm bliver endestation, når 
staten overtager rutebildriften på Als. 

    

1.6.1932.                                                      

1) Til voldgiftsmand i tvistigheder ved handel med husdyr vedtoges enstemmigt at indstille Nis 
Skov. 

2) Det besluttedes at yde Ullerup kommune fuld refusion for en mand i tilfælde af at forsørgelsen 
kan nedsættes til 10 kr. pr. uge. i modsat fald indlægges han på fattiggården. 

 

11.7.1932 

 2) Det besluttedes at udstede bekendtgørelse om oprensning af de offentlige vandløb til 1 august og 
ligeledes om hegnenes opsnidning. 

 

16.7.1932. 
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1) Der behandledes andragende om arbejdsløshedshjælp fra 3 arbejdsmænd. Andragendet bevilgedes for 
dem alle 3. 

 

18.7.1932.  

1) Efter at der var indhentet oplysninger fra amtet angående den ene af de i mødet d. 16.7. behandlede 
sager om arbejdsløshedshjælp, vedtoges det at tilbagekalde beslutningen for hans vedkommende, 
begrundet på at han er i besiddelse af kapital i sparekassen på 700 kr. og således efter amtets mening indtil 
videre har det fornødne til livets ophold. 

2) Det besluttedes at anvise de arbejdsløse arbejde ved grusharpning i Jens Sandvei's grusgrav, 
således at arbejdsløshedsunderstøttelsen omsættes i arbejde. Prisen pr. m³ fastsættes til 2,50 kr for vejgrus 
3,oo  kr for ganggrus,  3,00 kr for sten.                                  

3) 3) Da der var tvivl om en ansøgnings rigtighed vedtages det at indkalde ansøgeren om 
arbejdsløshedshjælp til afhøring lørdag d. 23 d.m. til sognerådsmødet v. P. Clausen kl. 8. 

 

23.7.1932. 

1) Det vedtoges indtil videre at afslå mandens andragende om arbejdsløshedsunderstøttelse. 
Vedkommende var efter opfordring til at komme til afhøring angående andragendet ikke mødt. 

 

5.8.1932. 

1) Taksterne for arbejdsløshedshjælp fastsættes til 2 kr. og 20 øre for hvert barn op til 3 kr. for 
organiserede og 1,50 kr. for ikke forsikrede gifte.                                   

                                                                                                                                        

30.9.1932. 

Mødte var: Hans Hansen,  L. N. Høi,  Chr. Johsen,  Mads Steg og Jens Sandvei.    

1) Snefogeder for tidsrummet fra 1 december 1932 til 30 november 1935.     

 for  1 kreds -- Chr. Hansen 

2 kreds -- Andr. Andresen 

3 kreds -- Chr. Thomsen 

4 kreds -- Peter Andersen 

5 kreds -- Ingver Petersen 
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 6 kreds -- Gerhard Jessen. 

.3) Det besluttedes at jordemoderkørsel for sygekassemedlemmer, der selv har hest og vogn eller hvis 
indtægt er over 2.000 kr. kun betales for den første kørsel af kommunekassen. 

                                                                        

4.10. 1932. 

Optagelse af lån: 

Det besluttedes enstemmigt, som vedtaget på mødet den 30.9 d. å. at optage et lån stort 26.000 kr. til 
betaling af de eksproprierede arealer til udbygning af amtsvejen Nordborg Dyvig. 

2)  Forhandling om nedsættelse af kørehastigheden på kommunevejen.   Det besluttedes at indgive 
andragende om at kørehastigheden gennem byen nedsat til 20 km. 

22.10.32. 

2) Bivejsfortegnelsen revideredes og det besluttedes at nedlægge Lykkevejen til N. Hansens indkørsel til 
marken ved Kirkestien, og vej nr 32 fra vej 5 og Dyvigvej II fra amtsvejen lægges den til vej 14. Vej nr 34 
nedlægges helt.  

 

7.11.32 

1) Det besluttedes at det i tidligere møder beslutning om optagelse af et lån på 26.000 kr afdrages med 
1.000 kr halvårlig og forrentes med 5 %. 

2)  Et andragende fra Jørgen Thaysen om tilladelse til at opstille en benzintank, havde sognerådet ikke 
noget at indvende imod. 

    

20.12.32. 

2)  Sognerådet henstiller at beværteloven § 49 ikke ændres, men billiger, at der gives alle kommunens 
beværtninger lov til at holde gæster siddende og beværte dem 2 timer efter lukningen, når der sker 
anmeldelse til politimesteren inden kl 12 middag samme dag, samtidig med, at der ved anmeldelsen 
erlægges en afgift af 3 kr. for hvert enkelt tilfælde. 

3)  Invaliderentenydernes forhold blev gennemgået og beretning affattedes. 

4)  Det besluttedes at forsøge at få en mand antaget til at indsamle skatten 10 gange årligt , ved at afhente 
den ved skatteyderne. 

 1933 

6.1.33.  
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2)  Det besluttedes enstemmigt at sælge kommunens grundstykke ved Chr. Schmidt. Såfremt Chr. Schmidts 
indkørsel ikke er framålt, skal vejen i dens nuværende bredde udlægges og medsælges altså ikke. 
Grundstykket sælges til Jacob Witte for 160 kr. Ovetagelse 10 januar 1933.   Betaling erlægges ved 
overtagelsen, og salget er uden omkostninger for kommunen. 

H. Hansen,   L. N. Høi,    Chr. Johnsen 

Mads Steg,      Jens Sandvej. 

 som køber    Jacob Witte 

             Til vitterlighed. 

3)  Det besluttedes enstemmigt at der foretages ændring i politivedtægten, således at løsgående hunde skal 
føres i snor. 

4)  Anbefaling af andragende om indfødsret fra Nicolai  Christiansen. 

 

12.1.33. 

1)  Det vedtoges at opkræve kommuneskatten 12 gange årligt, og afhente den ved skatteyderne. Der 
gjordes akkord med  Thomas Thomsen, således at han går rundt en gang månedlig for en sum af 150 kr 
årlig. 

2.3.33. 

1)  Til et nævn til regulering af svineproduktionen valgtes af kommunalbestyrelsens midte Jens Sandvei, 
foruden Hans Sarsgaard og Fr. Hellesø. 

 

 9.3.33. 

1) Da der kun var indkommet en liste til valg af sogneråd d. 9 marts d. år, erklæredes de på kandidatlisten 
opførte som valgte fra April 1933.                     

    Hans Hansen          --   Stedfortræder.      

    Mads Steg            ¦     Fr. Thomsem     

    Jens Sandvei         ¦     Chr. Christensen 

    Cresten Jørgensen    ¦     L. N. Høi. 

    Hans Justesen        ¦                                                                                                        

 

1.4.33. 
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10)  Det besluttedes at anskaffe et bord til sognerådskontoret. 

11)  Der bevilgedes Lærer Ravn 70 kr årlig til vedligeholdelse af førstelærerboligen indvendig.   Sign. 

     H. Hansen,   Chr. Jørgensen,    Jens Sandvei 

          Mads Steg,        Hans Justesen. 

 

År 1933 d. 26 april holdt Holm sogneråd møde i anledning af overleveringen af kommunens 
kassebeholdning, aktiver m.m. fra det afgående til det nyvalgte sogneråd. 

Først foretoges: 

Overlevering af kassebøger og kassebeholdningen som dags dato var opgjort og optalt til 6.840,71 kr. 

Kommunens kassebøger fremlagdes, nøjagtigt sammentalte indtil Dato, Side for Side med tallene 
opsummeret med blæk. 

Endvidere fremlagdes de til bøgerne hørende Indtægts - og Udgiftsbilag. 

 Kassebøgernes indtægtsside udviste pr dato  91.434,06 kr. 

 udgiftsside udviste pr dato   84. 818,43 kr. 

                   Beholdningen - - - - - - -      6.615,63 kr.    

   Forelæst og godkendt  Hans Hansen          Christen Johnsen 

                         Jens Sandvei         Hans  Jessen 

                         L. N. Høi            Mads Steg 

                         Hans Justesen        L. S. Ravn 

                         Christen Jørgensen 

 

29.5.33. 

1)  Til maskinsynsmand genvalgtes Chr. Steg, og til stedfortræder Joh. Lemke i tiden fra 1 juli 1933 til 30 juni 
1937. 

 

13.6.33. 

1)  Det besluttedes at regulere bygaden fra P. Clausen til Chr. Duus og fra Jørgen Davidsen til Marie Lyster. 
Fra amtsvejen til Chr. Johnsen, samt bakken ved Rohav, og ekspropriere de dertil nødvendige arealer. 
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5.7.33. 

2)  Der bevilgedes P. Grau 250 kr som vejmand fra 1 april 1933 til 31 marts 1934. 

3)  Det vedtoges enstemmigt ikke at gå med til nogen overenskomst-forhandling om fortsættelse af løn og 
arbejdsvilkår for kommunens vejarbejder med dansk arbejdsmandsforbund. 

 

2.8.33. 

1)  Det besluttedes, at lade skolestuerne og korridoren  male for 120 kr. 

 

25.9.33. 

2)  Til Børneunderudvalg valgtes hele sognerådet og uden for sognerådet Lærer Ravn, fru Marie Duus og fru 
Marie Skov. 

1.11.33. 

1)  Valg af et medlem til sygekasseudvalget, der bestemmer en persons optagelse eller forbliven i 
sygekassen efter sin økonomiske stilling. 

      Valgt blev Mads Steg. 

 

 22.11.33. 

1)  Det vedtoges enstemmigt at fortsætte med regulering af den vestlige del af bygaden og ekspropriation 
af den nødvendige grund ved.  Chr. Duus,  Chr. Jessen,  H. Schmidt,  Rasmus Jepsen,  og Hans Johansen og 
indkalde vedkommende til møde tirsdag den 28. d. md. kl 7 hos P. Clausen, for at søge at nå en 
overenskomst. 

 

21.12.33. 

2)  Andragende fra Jørgen Thaysen om beværter bevilling på Lønsemai dampskibsstation, som anbefaledes. 

 

                    1934. 

24.1.34. 
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3)  Til forligskomissionen i tyendesager genvalgtes Gdr. Fr. Frederiksen  og Chr. Jørgensen nyvalgtes Rasmus 
Henningsen. 

Stedfortrædere: 

Gdr. Johan Lemke,  Hans Jørgensen,   Niels Nielsen. 

 

 7.2.34. 

2)  Overenskomst for sygeplejen med diakonissestationen i  Nordborg godkendtes.       

 27.2.34. 

3)  Til synsmand ved udtagning af heste, vogne og motorkøretøjer valgtes Mads Steg. Til stedfortræder Jens 
Sandvei. 

 

 3.3.34. 

 Det besluttedes at indgive andragende til kystfredningsnævnet om at få lempelse i kystfredningen, således 
at retten til at borttage sand og grus til eget brug på de frigivne kyststræk-ninger udvides til 4 m ovenfor 
daglig vandstand. 

 

4.4.34. 

2)  Statsrutebilkørselskonsession fra 1 okt. 1934 anbefaledes. 

 

25.4.34. 

1)  Behandling af forslag fra Amtsrådet om størrelsen af snekastningsløn. Forslaget om 5 kr for en hel dag 
og 2,50 kr for en halv dag vedtoges, for tiden fra 1 August 1934 til 31 juli 1937. 

2)  Forhandling om brandvagt i forsamlingshuse og l. v. teater-forestillinger. Sognerådet fandt ikke en sådan 
brandvagt for nødvendig. 

 

4.7.34. 

2)  Det afgiftsfrie fradrag i ejendomsskylden i tiden fra 1 april 1935 til 31 marts 1939 fastsættes til 3.000 kr. 

3)  Fordelingsforholdet mellem ligning på fast ejendom og på formue og lejlighed fra 1 april 1935 til 31 
marts 1939 fastsættes uforandret til 50 % og 50 %. 
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1.8.34. 

2)  Det besluttedes at istandsætte kirkestien og anskaffe et rækværk over bækken.      

 

10.10.34. 

1)  Der var i sagen om istandsættelse af Hopsø vandløbs udløb til havet indkommet 2 tilbud. Fra Hans 
Justesen til 131 kr. Fra Hans Rasmussen til 146, 50 kr..   

Arbejdet overdrages til Hans Justesen for 131 kr. 

   

7.11.34. 

1)  Det besluttedes at give 5 øre pr hoved af indleverede hoveder af gråspurve fra 1 December. 

2)  Det besluttedes at yde 50 øre pr time til aftenskoler. 

 

3.12.34. 

2)  Til at bringe i forslag til formand for udvalget til valg til  nævningegrundlisten foreslås: 

     Fr. Thomsen        Gdr. 

     Hans Justesen      Drænsmester 

 Fru Marie Skov. 

4)  Det vedtoges enstemmigt at overtage garantien 53.213,48 kr. 4 % konverteringslån, som 
andelsselskabet Sønderborg og Åbenrå amters elektricitetsselskab agter at optage til udbetaling af et 
lignende tidligere lån. som kommunen har stillet garantid for. 

 

                     1935.     

3.1.35. 

1)  Det besluttedes at fordele oksekød til trængende med 32,10 kr pr måned til 30 september og udstede 
kødkort til 40 øre for voksne og 20 øre pr barn. 

2)  Det vedtoges at udlicitere posten som vejmand. 
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12.1.35. 

1)  Det besluttedes at antage Chr. Duus som vejmand i henhold til det indgivne tilbud 312 kr, det var det 
billigste. Antagelsen gælder fra d.d. og til 1 april 1936. Opsigelse kan ske fra begge sider med 4 ugers frist. 
Vejmanden skal være på vejen hver tirsdag og lørdag. Forandring af dagen må anmeldes til sognerådet. 

 

6.2.35. 

4)  Det vedtoges at gå med til et af Københavns Skattevæsen fremsat forslag om fordeling af lærer Ravns 
skat, med halvdelen til hver kommune fra 1.10. 1934 og så længe Ravn opholder sig i København. 

 

12.3.35. 

1)  Til medlemmer af bygningskommissionen for tiden fra 1 januar 1935 til 31.12.1939 genvalgtes:   

            Jørgen Davidsen   og  Hans Jessen. 

2)  Til medlem af sundhedskommissionen for tiden fra 1.4.1935 til  31.3.1939,    genvalgtes   L. N. Høi.                                                                                            

3)  Til medlem af vandsynskommissionen fra 1.10,1934 til 30.9.1938 valgtes gdr. Fred. Thomsen Holmskov 
og til suppleanter gdr. Fr. Hellesø og gdr. Lorez Hansen. 

 

25.4.35. 

Det vedtoges, at lade Dyrlægen efterse og udrydde oksebremselarverne. 

 

17.6.35.     

1) Der bevilgedes en person 10 kr. månedligt som personligt tillæg til aldersrenten sålænge til hustruen kan 
få aldersrente. De 5 kr holdes tilbage til afbetaling af skatterestancer, 

2)  Det besluttedes enstemmigt at søge om amtsrådets tilladelse til at optage en kassekredit til 10.000 kr. 

Det besluttedes, såfremt hønsehuset på det eksproprierede areal hos Hans Johansen ikke er fjernet inden 2 
dage, da at nedbryde samme, og lade kosterne for overtaksationsforretningen indkæve gennem sagfører 
Dr. Helm hos Hans Johansen, som har krævet overtaksationsforretningen afholdt. 

 

 3.7.35. 

1) Der bevilgedes Lærer Hansen 40 kr. årligt med forpligtelse til at vedligeholde andenlærerboligen. 
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2)  Det besluttedes enstemmigt at bibeholde timelønnen 70 øre pr  time ved nødhjælpsarbejdet. 

3)  Det besluttedes at vente med vejistandsættelsen ved Ellen Jensen til vejtromlen kommer til bygaden. 

 

 31.8.35. 

4)   Det besluttedes at forstørre branddammen ved Jens Markussen i vinterens løb, når der kommer 
arbejdsløshed, og ekspropriere det nødvendige areal ved Chr. Grau. 

 

10.10.35. 

4)   Det vedtoges at betale en persons resterende sygekassekontingent for Juli, August, September og 
Oktober.  

Sognerådet fandt, at andrageren nok selv kunne udrede sit fagforeningskontingent. 

 

11.11.35. 

1)  Andragende om tilskud til Grundtvigskirken afsloges. 

2)  Det vedtoges enstemmigt at ekspropriere jord hos Chr Jessen således at vejen fra Thomas Thomsen til 
Marie Clausens låge får en lige linie. 

 

13.12.35. 

1)  Det besluttedes at optage et midlertidigt lån ved Folkebanken      på 7.000kr. 

 

                   1936.  

 8.1.36. 

1)   Det vedtoges at anskaffe et nyt komfur til Skolen. 

2)   Til revisor valgtes lærer Rasmussen. 

3)   Det vedtoges at lade udharpe og sælge ca 20 m³ perlegrus til  Oksbøl Kommune for 7 kr. pr m³ 

4)   En klage over ekspropriation vejen ved Chr. Jessen behandledes, og der var fuld enighed om at føre 
sagen igennem. 
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12.2.36. 

1)   Kommunens overslag behandledes anden gang og sluttede med en skatteudskrivning af 48.600 kr. 

 

13.3.36. 

1)   Til formand genvalgtes Hans Hansen og til næstformand  

 Mads Steg. 

2)   Til revisor for 1936/37 genvalgtes lærer Rasmussen og 

 Laur. N. Høi. 

3) Til vejmand antoges Chr Duus for tiden 13 marts til 1 april 1937 for 650 kr.                                                 
Vejmanden skal for dette beløb hold alle veje i orden.  Opsigelse kan fra begge sider ske med 4 ugers varsel. 

4)   Til udryddelse af oksebremselarver antages dyrlæge Petersen. 

 

18.3.36. 

1)   Det besluttedes at udmelde kommunen af Zoneredningskorpset. 

2)   Det besluttedes at købe et nyt komfur til skolens førstelærerbolig, blåt emaljeret nr. 75 hos Th. 
Thomsen for 210 kr. Th. Thomsen nedtager det gamle komfur, som derefter tilhører ham, hvorefter han har 
at opsætte det nye komfur. 

 

27.4.36. 

1)   Da der forelå garanti fra hypoteklånefonden for resterende skatter for ejendommen Stenbæk, vedtoges 
at give tilslutning til, at P. Heisel får skøde på ejendommen. 

 

3.06.36. 

3) Efter indhentet overslag angående opførelse af et sløjdlokale, ansloges denne til 2.000 kr. Sognerådet 
fandt ikke at kunne gå med til dette, da kosterne fandtes for store. 

 

 20.06.36. 

2)   Til brandfoged valgtes Fr. Hellesø til 31/3 1939. 
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 1.07.36. 

1)   Det besluttedes, at lade skolens vinduer og døre male udvendig, samt tagvinduerne og porten, de 2 
skolestuers indvendige vægge og loft og i Forstuen væggene indvendig.  Skolebordene lakeres og eventuelt 
gulvene renses og indhente tilbud fra Hans Jessen. 

 

16.07.36. 

1)   Maling af skolen gaves til Hans Jessen efter det indkomne tilbud. 

 

 5.11.36. 

1)   Det besluttedes enstemmigt at ekspropriere det nødvendige areal til vejen efter den af amtsvejudvalget 
tilstillede plan fra Th. Thomsen til Hans Jessens Lade. 

2)   Det besluttedes at søge forhandling med Chr. Jessen inden spørgsmålet under punkt 1 bringes til 
udførelse. 

3)   Der fordeltes flæskekort for tiden fra 5.11 til 15.12 til et beløb af 184,50 kr. 

4)   Der bevilgedes 10 kr. til H. P. Hannsen's mindefond. 

5) Sognerådet fandt ikke at kunne anbefale sammenlægningen af jordemoder distriktet med Oksbøl og 
Havnbjerg med fru A. Hansen som distriktsjordemoder. 

 

20.11.36. 

4) Der gjordes aftale med med Bertel Petersen Dyvig om grusharpning af grus i bertel Petersens mark. B. 
Petersen får 1,50 kr. pr m³ og 0,50 kr. pr m³ sand. 

 

19.12.36. 

2)  Til at repræsentere kommunalbestyrelsen overfor jydske division ved mørkelægning, valgtes ved et 
lukket møde H. Hansen.                      

                                                        

6.1.37. 

1)   Ved anlæggelsen af amtsvejen fra Nordborg til Dyvig blev der givet Jørg. Jørgensen 170 kr. i 
ulempeserstatning på betingelse af, at den gamle Lykkevej, der skiller hans mark og som ved den nye 
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amtsvej blev udskåret i en Trekant, blev nedlagt. Der opnåedes akkord med Jørgen Jørgensen, som var 
mødt til sognerådsmødet, således at den gamle Lykkevej bliver liggende, og J. Jørgensen får 330 kr kontant 
udbetalt i ulempeerstatning. 

 

21.1.37. 

1)  Da Chr. Duus ansøgte om fritagelse for posten som snefoged på grund af svageligt helbred, 
konstitueredes Gdr. Chr. Jessen, som snefoged. 

 

 3.2.37. 

1)  Overslaget behandledes ved 2 behandling og vedtoges med en skatteudskrivning på 46.000 kr. 

 

 9.3.37. 

Det besluttedes enstemmigt at ekspropriere et areal hos Bertel Petersen Dyvig til udvidelse af vejen fra B. 
Petersen til Fr. Struck, og at begynde rydningen af hegnet efter forhandling med Bertel Petersen.                                                                                                          

 

16.3.1937 

Det nyvalgte sogneråd var d. d. sammenkaldt til møde til valg af formand og næstformand og kasserer, 
socialt udvalg, regnskabsudvalg og børneværnsudvalg. 

1) Til formand valgtes  Hans Hansen enstemmigt 

2) Til næstformand valgtes   Jørgen Philipsen  med 

3 stemmer mod 1 og 1 blank. 

3) Det besluttedes at søge amtsrådets sanktion til at formands og kassererpost forbliver samlet.  

 

4) Til regnskabsudvalget valgtes Lauritz Nissen og  Jg,   Philipsen 

 Det besluttedes at hele sognerådet danner det sociale udvalg, og til formand valgtes Hans Hansen, 

 Til børneværnsudvalget bestemte hele sognerådet og udenfor sognerådet valgtes fru Marie Duus og fru 
Marie Skov. 

7) Det besluttedes at afholde sognerådsmøde den første tirsdag i hver måned aften kl 7. 

         sign.    Hans Hansen 
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J. Philipsen    Jes Andresen 

Lor. Hansen  L. N. Høi. 

  . 

31.3.1937 

) Det besluttedes at udbetale  Hans Johansen det i henhold til taksations forretningen fastsatte beløb for 
ulemper og hegnserstatning 600 kr. for afsavn af træer og buske 100 kr  og for flytning af  hønsehus 250 kr 
eller ialt 950 kr. med fradrag af taksations kosterne 199,06 kr. derefter til rest at udbetale 758,94 kr. og 4% 
renter fra juni 1935 til 1 april 1937, 55,67 i renter. 

 

6.4.37. 

1)  Der bevilgedes formanden en medhjælpsum på 1600 kr. således, at dette beløb indeholder godtgørelse 
til kasserer, kontorhjælp skatteopkrævning, folkeregisterførelse samt kontor med lys, varme og rengøring.   

2)    Honorar til formanden for det sociale udvalg bevilgedes med 260,00 kr. 

5)    Til kommunale revisorer valgtes lærer Rasmussen og mejeribestyrer  Busch. 

 

27.4.37 

Snekastningsdaglønnen foresloges fastsat til 5 kr. for en hel dag og 2,50 kr. for en halv dag. 

Det vedtoges at anskaffe et skab til kommunen efter den tegning af Jg. Davidsen, som er forelagt. 

 

6.7.37 

1) Det besluttedes enstemmigt at regulere vejen fra Chr. Johnsen  til Nørrelykkevejen til en bredde af 7 
m.og gøre vejen lige, samt at ekspropriere den nødvendige grund ved Fr. Hellesø, Jens Sandvei og Chr. 
Johnsen. 

 

23.9.37 

1)    Af hensyn til oversigtsforholdene besluttedes enstemmigt at ekspropriere et hjørne ved Ingver 
Petersen Nørrelykke på hjørnet af haven mellem Baunbjerg og Nørrelykkevejen ca 2 og det  modsatte 
hjørne ved Lorenz Hansen. 

På vestermarksvej ved Chr. Jessen, det nordøstlige hjørne  på vejen fra Thomas Thomsen. 
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7.12.37 

De indkomne skemaer behandles og foldudbytte fastsættes for Hvede 31- Rug 27- Byg 28- Havre 30, ren 
bælgsæd 26, agerhø 61, Kartofler 120, runkelroer 650, fodersukkerroer 550, Kålroer 550, sukkerroer til 
foderbrug 500  a 100 kg pr ha. 

 1938. 

 

3) Da mejeribestyrer A. M. Busch har solgt den ene hund og således kun har en hund, anbefales det at han 
fritages for hundeafgift 15- kr. 

5.2.1938 

Kommunens overslag 1938/39 behandledes endnu engang og vedtoges og balancerede med 77.800kr. 

19.4.38 

Behandling af et andragende om indfødsret fra Kasemiers Paugan. anbefaledes 

Andragende om skattenedsættelse fra Henrik Toft begrundet på at han havde glemt at fradrage skatter og 
kontingenter. 

Skatten nedsættes med 20- kr, 

 

7.6.38 

Det besluttedes at lade alle skolens vinduer male to gange, og ligeledes alle indvendige døre i skolen, samt 
porten og dørene i sprøjtehuset og flagstangen alt 2 gange. Tilbud søges ved malerne i Nordborg. 

 

15.7.38 

Behandlingen af et forslag fra lærerne og skolekommissionen angående forlængelse af høstferien fra 4 til 5 
uger. 

Det vedtoges enstemmigt at tiltræde forslaget og at indgive ansøgning om forlængelse til skoledirektionen. 

 

5.7.38 

Det vedtoges enstemmigt at bibeholde den gamle skoleordning, og at bygge de nødvendige lokaler i 
henhold til den nye skolelov.  
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2.8.1938 

Indlæggelse af centralvarme i skolen drøftedes og det besluttedes at anmode amtsskolekonsulenten om at 
komme tilstede for at drøfte sagen, engang i september måned.  

Overslaget over maling af skolevinduer og indvendige døre og porte på 106,50 kr godkendtes, dertil 
kommer flagstangen og porten og døren i sprøjtehuset. Den halve port i sprøjtehuset skal dog først fornyes. 

 

28,9 38 

1) Det vedtoges enstemmigt at godkende den fra politimesteren tilstillede overenskomst og derved 
overlade brandslukningen til Nordborg friv. brandværn. 

 

4.10.38 

1)  Kommunen deltes i 6 snekastnings distrikter og amtsvejen tillagdes de 5 distrikter i Holm med 600 m. 

4)  Det vedtoges at oprive og tromlebehandle den østlige del af bygaden såsnart tromlen er fri. 

 

11.10.38 

1)  Det vedtoges at ansætte en vejmand hele året og udlicitere posten. Tilbud fra kommunens beboere skal 
indgives inden d. 15 nov. Betingelser opsættes ved næste møde. 

 

1.11.38  

Det vedtoges at opstille 2 vejvisere, en ved Chr. Johnsen til Nørrelykke og en med to arme ved Christine 
Bondesen til Lønsemade og Hellesø. 

3) Det besluttedes at anskaffe gymnastikdragter og sko, samt skiftesko i skolen, og indhente tilbud til næste 
møde. 

 

25.11.38 

2)  Det vedtoges at købe en ny skrivemaskine Erika for 330 kr. i bytte på den gamle. 

 

6.12.38 

)  Jørgen Grau antoges til vejmand fra 1 januar, ifølge kontrakt for 115 kr månedligt. 



36 
 

4)  Det besluttedes at anskaffe skiftesko samt gymnastikdragt og sko til skolebørnene. Skiftesko hos P. 
Clausen og gymnastikdragt og sko hos  Helene Jørgensen i Nordborg. 

 

20.12.1938 

1)  Det vedtoges enstemmigt at foretage rotteudryddelse i fællesskab med alle amtets kommuner. 

Det vedtoges ligeledes at afholde udgifterne ved rotteudryddelsen af kommunekassen. 

 

    5.1.1939. 

Fradragsbeløb i ejendomsskylden inden ejendomsbeskatningen. Bygningsskyld fastsættes for tiden 1.4.39 
til 31.3.43 til 3000 kr. 

 

16.1.1939. 

Det vetoges enstemmigt at fastsætte fordelingen til 60 % på formue og lejlighed og 40 % på fast ejendom. 

 

 7.2.1939. 

1) overslag behandlet og fastsat til en skatteudskrivning på 33.960,- kr.  

2) Fradrag i vurderingssum til ejendomsskyld fastsættes til 3.000 kr ved anden behandling. 

 

 20.3.1939. 

Andragende om ret til udskækning af stærke drikke på Lønsemaj, anbefaledes som vedtaget 19.12.1938. 

Anbefalet også for Peter Clausen og Peter Thomsen. 

Valgt til formand og kasserer genvalgtes Hans Hansen og næstformand Jørgen Philipsen. 

Fællesjorden udpagtedes til Jes Thomsen i 10 år til 31.12.1948 for 150 kr. årligt. 

11.4.1939. 

 Det vedtoges at fastsætte antallet af Skolekommisionsmedlemmer til 5 i den kommende valgperiode. 

Dagen for valget fastsat til 5 maj, for listernes berigtigelse til 2 maj aften kl. 8ºº. 

Indstillet til posten som Sognefoged. 
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   Frederik Hellesø      Holm 

   Hans Sarsgaard        Holm 

   Jørgen Philipsen      Holm 

 

 29.4.1939. 

Ekspropriation til vejregulering : 

1) Af hjørnet ved Chr. Jessens mark på Vestermarkvej. 

2) Af Baunbjergvej E. Andresens have. 

3) Forlægning af Nørrelykkevej syd for Ingver Petersens ejendom. 

Betaling for fritagelse af snekastning er 5 kr. pr. dag. 

Dagløn for kommunens vejarbejde fastsættes til 6 kr. pr. dag. 

 

 6.6.1939. 

Overenskomst med Nordborg frivillige Brandværn og ophævelse af kommunens Brandværn tages til 
efterretning. 

Sognerådet er nu underskrevet af: 

    Hans Hansen   ---   Jørgen Philipsen  ---  Lor. Hansen  

         Jes Andresen     ----     L. N. Høi 

 

1.8.1939. 

Ved revision af kommunens gangstiregulativ besluttedes enstemmigt at nedlægge gangsti nr. 2 og nr. 6.  

Til brandfoged valgtes Jørgen Schmidt fra 1.8.39 til 31.7.1942. 

  

 8.8.1939. 

Efter at overenskomsten med Nordborg frivillige brandværn var godkendt, vedtoges at udskrive alt 
mandskab fra 18 til 25 år, som brandmandskab til møde ved ildebrand indenfor kommunen, og at stille de 
nødvendige vagter, og at afholde en brandøvelse hvert år. 

Bortgivelse af malerarbejdet: 
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Gymnastiksalens vægge vaskes og skjolder isoleres og der stryges 2 gange med limfarve. Vinduer, Døre, 
Jernbjælker og Barduner 2 gange med Oliefarve, og salen renses bagefter. 

 Tilbud: Viggo Berg      279,20 kr. 

 Hans Jessen     173,00 kr. 

      Bortgives til Hans Jessen. 

 

 5.9.1939. 

 Det vedtoges enstemmigt ikke at tage nogen beslutning om udskænkning og salg af stærke drikke i tiden 
fra kl.5  til kl. 8. 

Det besluttedes at afhænde art. nr. 217 Holm ejerlav stor 151 m² til snedker Jørgen Davidsen afkHolm for 
75 ½ kr. Grundstykket er af den gamle skole og købesummen betalt. 

Der gives Sognerådsformand Hans Hansen fuldmagt til at underskrive Skøde m.v. i den anledning. 

Restancelisten blev gennemgået og uerholdelige restancer  afskrevet. 

 

15.9.1939. 

Det vedtoges at udsætte skolebygningen foreløbig på grund af Krigssituationen. 

 

3.10.1939. 

Det vedtoges at indhente Tilbud hos Math. Høi om anskaffelse af sorte gardiner til den ene skolestue og 
behandle sagen på næste møde. 

 

14.10.1939. 

Det vedtoges at efterkomme klagen om nedlæggelse af gangsti nr. 6.  

 

7.11.1939. 

Det besluttedes at efterkomme klagen fra Jørgen Jørgensen over nedlæggelsen af Stjørnsholmstien, og igen 
optage stien på kommunens Gangstiregulativ. 

Andragen om ekstra godtgørelse for Gymnastiksalens rengøring efter malingen, bevilgedes Marie Lyster 5 
kr ekstra. 
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Det besluttedes at oprunde vejen til Ulbjerg, og ekspropriere hjørnet ved Skovledet af Hans Hellesøe. 

  

 28.11.1939. 

Skolejorden udpagtes til Lor. Hansen fra 1.1.1940 - 31.12.1949 for 340 kr. årligt, første gang at betale 31 
december 1940. 

Kommunen lader skolejorden drainere med en ny hovedgrøft og de nødvendige stikledninger. Arbejdet 
udliciteres til H. Rasmussen og Hans Justesen. 

 

16.12.1939. 

 Til skolelandets drainingsarbejde  er indkommet 2 tilbud: 

          Hans Justesen    528,15 kr. 

          Hans Rasmussen   494,02 kr. 

Hans Rasmussen fik arbejdet. 

Chr. Johnsen tilbød 70 kr. for at få tilslutning til ledningen. Tilslutningen bekostes af Chr. Johnsen. 

Jørgen Grau bevilliges 20 kr. engang til for vejarbejdet, og Marie Lyster ligedes 20 kr. for Skolerengøringen  
den 1 januar. 

Det besluttedes at indhente tilbud fra Ringsted Jernstøberi igennem Hans Petersen Sønderborg om køb af 
Sneplov. 

 

 28.12.1939. 

Sognerådet køber en universal sneplov fra Ringsted gennem H. Petersen for 1100,00 kr. og snekæder for 
105 kr.. 

Levering omgående. 

 

2.2.1940. 

Vikarløn og husleje til lærer Rasmussen.  

Lønnen fastsættes til 9/10 af grundlønnen og huslejen til 1/8 af 2700 kr.( Grundlønen 337 kr.) 

Det vedtages at give 60 kr. til folkegaven til kongens 70 års fødselsdag. 
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Andragende  om ekstra betaling til vejmanden for kørsel med snepoven om søndagen afsloges, da 
vejmanden kan holde fridag bagefter. 

Det besluttedes at give Marie Lyster noget for at fyre kl. 6 om morgenen og koksene skal lægges i en hob 
ved siden af affaldsgruben. 

 

 5.3.1940. 

Stemmeberettigede fiskere fastsættes til;  L.N. Høi. 

 Sukkerkortfordelingen fastsættes til mandag den 11.3 eftermiddag kl. 2 - 4 i skolen. 

 

  29.3.1940. 

Til formand genvalgtes H. Hansen og til næstf. Jørgen Philipsen. Til revisorer valgtes Anelius Busch og Peter 
Madsen Dyvig. 

 De indkomne brændsel erklæringer blev gennemgået. 

Bevilget 20 kr. til Nordborg tekn. skole for 1940/41. 

 

 7.5.1940. 

Betaling for snekastning ved fritagelse fastsættes til 5 kr. pr. dag. 

Jes Andresen valgtes som kommunens repræsentant overfor, Fa. 

Binderup vedr. Rotteudryddelse. 

Regning fra Mads Frederiksen for et spand heste til hjælp  ved sneploven kr. 10,00.  Det vedtoges at betale 
5 kr. 

Betaling af snekastning til 3 mand ved sneploven. 

Det vedtoges at betale 6 kr. til Jes Andresen. 

 

 6.6.1940. 

Tilsendte brandvedtægt fra Politikontoret kunne ikke underskrives, da man ønskede en forhandling med 
amtet forinden. 

Der bevilges 25 kr. til Sønderborg Amts Skolecentral for 1940/41. 
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Det vedtoges at indhente tilbud på en ladning Tørv. 

 

 

 29.6.1940. 

Lor. Hansen blev enstemmig valgt til Anvisning af arbejde til ledige arbejdere. 

 

 2.7.1940. 

Efter ansøgning fra vejmand Jørgen Grau om løntillæg, vedtoges det at give  ham 125 kr. om måneden fra 1 
juni. 

 

19.7.1940.  

Henvendelse fra Amtsvejvæsenet om mulighed for at igangsætte mindre vejarbejder med evnt. tilskud: 

Det vedtoges at gøre den søndre Bygade bredere, ved i tilfælde af arbejdsløshed og at der kan opnås 
Tilskud, og eventuelt afrunde Hjørnet af Hans Hellesøe's mark ved Lønsemadevejen.          

Organisttjenesten ved Bryllupper og Begravelser v. Nordborg Kirke.   Det vedtoges at søge forhandling  med 
Menighedsrådet om sagen, som tilbud i skrivelsen. 

 

 6.8.1940. 

Gennemgang af restancelisterne og afskrevet 420,34 kr. i kommuneskat og 34,08 kr i Kirkeskat. 

 

 3.9.1940. 

Der bevilgedes 35 kr, til en Redningspost i Dyvig. 

Sognerådsformanden bevilliges et tilskud 500 kr. for 1940/41 og Skatteopkræveren et tilskud på 100 kr. for 
1940/41. 

 

 9.9.1940. 

Forhandling om  igangsættelse af vejarbejde i den kommende vinter og fastsættelse af betalingen for 
vejarbejdet. 
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Det besluttedes at rydde det sydlige hegn langs Nørrelykkevejen fra Peter Gadmands mark til Chr. 
Christensens mark, hvor Jens Nørrelykkes mark begynder på sydsiden. 

Og tilkaldes til ekspropriation og forhandling følgende Lodsejere:  

 Peter Gadmand -- Christian Hansen  --  Ellen Clausen 

Hans Sarsgaard   ---   Chr. Christensen. 

den 17 september 1940 kl. 7 ½. 

Det besluttedes også at rydde hjørnet på Hans Hellesøe's mark ved Lønsemadevejen, og ligeledes indkalde 
H. Hellesøe til Ekspropriation den 17.9. 

Arbejdslønnen fastsættes til 90 øre i timen. 

 

21.10.1940. 

Anmodning fra Ellen Sandvei om tilladelse til at holde åbent til kl. 3 ved foreningsbal: 

Det vetoges at holde åbent ved jagtforeningens bal den 2 november til kl. 1 Nat.  

Der søges om nærmere oplysninger, hvorfor Zoneredningskorpset ikke er tilkaldt ved ulykkestilfældet 
Antonsen. 

Svar til Amtet angående istandsættelsen af Cementmolen ved Hellesø: 

Tilbagesender Aabenraa og Sønderborg Amt, idet man skal meddele at udgifterne ved opsættelsen af 
denne mur, der i sin tid er blevet opsat af Sønderborg Kredsdag, er et så stort foretagende, at Sognerådet 
ikke finder det økonomisk forsvarligt for en så lille kommune at påbegynde dette arbejde. 

 Sognerådet mener derimod, at i en tid da Staten påtænker at anvende store midler til indvinding af nye 
arealer, må det være en nærliggende opgave for Staten, at ofre noget for at bevare disse 12 - 20 ha fra 
oversvømmelse og udslettelse. 

Til Vandsynsmænd genvalgtes Hans Sarsgaard, sup. Ingver Petersen, og nyvalgtes Christen Hansen, 
Holmskov sup. Holger Sørensen. 

Valgene gælder til 30.9.1944. 

Vedtagelse vedrørende renholdelse af skolestien  og gymnastiksal udarbejdes og udbydes i licitation til 1 
december i Nordborg Tidende en af de første uger. 

 Til Sundhedskommissionen genvalgtes L.N. Høi til 31.3.1943 og i stedet for afdøde H. Johansen valgtes 
Holger Sørensen til 31.3.1943. 
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 14.11.1940. 

Skolerengøringen bortgives fra 1.12 d.å. til Christine Eckhaus efter indkomne tilbud for 45 kr månedligt. 

 

 3.12.1940. 

Vedtagelsen  af grundvedtægt og vedtægter for renholdelse sf skolen. 

 

13.1.1941. 

Til Hegnsynsmænd fra 1.4.41 til 31.3.42 genvalgtes Chr Johnsen   Holm (formand), H. Thomsen, Holm, Chr. 
Christensen, Trolsgård. Til sup. Chr. Christensen 2 Holm og Hans Hellesøe Holmskov. 

    

 10.2.1941. 

Overslaget behandledes og blev vedtaget, balancerede med 68.700 kr. 

 27.2.1941. 

Vejmand  Chr Grau bevilliges et tilskud på 10 kr. foreløbig. 

 

11.3.1941. 

Nordborg tekniske skole bevilliges 20 kr. 

 Ang. tilskud til danske Kvinders b�   ‚   ƒ   „   …   †   ‡   ˆ   ‰   Š   ‹   Œ   �   Ž   �   �   ‘   ’   “   ”   •   –   —   ˜   ™   š   
›   œ   �   ž   Ÿ       ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   -   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ   ¶   ·   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   
Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß   à   á   â   ã   ä   
å   æ   ç   è   é   ê   ë   ì   í   î   ï   ð   ñ   ò   ó   ô   õ   ö   ÷   ø   ù   ú   û   ü   þ   ýÿÿÿÿ      eredskab på Nordals, 
vedtoges at yde tilskud, men først når trangen til vugger og bårer foreligger. 

Andragende om kontingent til Dansk Luftværnsforening afsloges. 

 

 

19.3.1941. 

Det af Amtsrådet tilsendte udkast til Takstregulativ for Skorstensfejere godkendtes. 

 



44 
 

 9.4.1941. 

Det besluttedes at lade Dyrlæge Petersen forestå udryddelsen af Oksebremselarver. 

Betaling for fritagelse til snekastning fastsættes til 6 kr. pr dag. 

 

 8.5.1941. 

Tilskud 50 kr. for 1941/42 til Sønderborg Luftværnsforening bevilgedes. 

Bevilget 25 kr for 1941/42 til Skolecentralen i Sønderborg. 

 

 4.6.1941. 

På forespørgsel:   Større arbejde kan ikke sættes i gang i Holm. 

Vedr. køb af tørv, skal der først søges oplysning om det kvantum, der kan fås fra Bodum, inden der købes 
fast kvantum. 

 

Det besluttedes at opsige Skolebørnsforsikringen i Skjold og tegne forsikringen i Landkommunernes 
Ulykkesforsikring. 

Det besluttedes at opsige Skolebørnsforsikringen i Skjold og tegne forsikringen i Landkommunernes 
Ulykkesforsikring. 

 

 21.6.1941. 

Til maskintilsynsmand genvalgtes Chr. Hansen og til stedfortræder Peter Gadmand. 

Det besluttedes at opsige Skolebørnsforsikringen i Skjold og tegne forsikringen i Landkommunernes 
Ulykkesforsikring. 

 

 8.7.1941. 

De indkøbte tørv fra P. Jensen, Bodum, der leveres til beboerne, der har bestilt, sælges for 65 kr. pr. ton. 

Peter Thomsen får 3 kr. pr ton og 5 kr. pr ton for dem, han skal lagre. 

Smørrabatkort for juli august uddeles. 

Vedrørende skatteafskrivning  afskrives 62 kr. 
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23.7.41 

Det vedtages at indhente tilbud på 200 m Sneskærme, og lade Skolestuerne og gangen male med limfarve. 

 

5.8.41. 

Det vedtages at købe 200 m Sneskærme hos Jensen i Stevning: 100 m type 2 og 100 m Type 3 behandlet 
Flurassit. Pris 1,62 pr m og 1,76 pr. m. 

Det vedtages at lade Skolen male efter det indkomne Tilbud fra Maler Berg, ialt 654,90 kr. 

 

 3.9.1941. 

Efter forhandling af Justitsministeriets Cirkulære af 23 juni, vedtages det ikke at anskaffe en Håndsprøjte, 
da den lille Kommunesprøjte let lader sig transportere. Sprøjtemandskabet skal udtages og Navneliste 
optages. Det vedtages at anskaffe en Storty Kobling til et Overgangsstykke. 

Det vedtages at uddele Rottegift gratis ved en af Kommunen ansat mand, der tillige skal kontrolere 
ejendommene. 

 Snefogeder 1/12 1941 til 30/11 1944. 

1  Kreds  --- Mads Frederiksen 

2   "     --- Christian Lorenzen 

3   "     --- Christian Thomsen 

4   "     --- Mads Jessen 

rr5   "     --- Christen Bonde 

6  Kreds  --- Ferdinand Bjerringgaard 

Det vedtages at lægge 6 Kreds Nordborg ( Møllevejen) til 1 Kreds og mandskabet fra Nordborg til 1 Kreds. 

 

 20.10.1941. 

Det vedtages at lade arkitekt Bill udarbejde overslag til Nybygning i Skolen i Henhold til den nye Skolelov. 

 

30.10.41. 
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Hoffmann Nordborg blev ansat som Pantefoged.  Det vedtages at anlægge Sportsplads og Kommunekontor 
når Skolebygningen foretages.  

Det vedtages at rydde Hegnene og regulere den sydlige Bygade, når det nødvendige Mandskab er til 
rådighed, og ekspropriere de nødvendige Arealer. Vejkørsler ansættes til 15 kr. pr dag fra         

1.4.41. 

Anlæg af Slamkister ved Chr. Steg, Jørgen Bladt og Christine Bondesen. Det vedtages at hæve dem, når 
vedkommende selv sørger for afløbet. 

Udryddelse af Gråspurve. Det vedtages at betale 5 Øre for hvert Hoved. 

Skatteindkassering ved arbejde i Tyskland, man skal forsøge  at få Skatten ind ved Henvendelse til 
Vedkommende. 

 

12.11.41.      

Pantefoged P. Hoffmann for Holm Kommune skal have 320 kr årligt samt de lovbefalede Gebyrer fra 
1.11.41 

 

 

 27.11.41. 

Arbejdslønnen ved Vejarbejder fastsættes til 1,10 kr. i timen. 

Brandfogeden bevilges halvdelen af indlæggelse af Telefon samt halvdelen af afgiften jan. 1 april. 

 

13.12.41. 

Pantefogeden bevilges 80,00 kr mere i Løn fra 1 nov. dette år, således at lønnen i fremtiden er 320 kr årlig 
foruden gebyrer. 

        Til Forligskommisionen genvalgtes: 

Chr. Jørgensen formand, H. Sarsgaard og Andreas Thomsen. 

Stdfortrædere: Th. Jensen,Chr. Lauritzen og Niels Nielsen. 

Den af arkitekt Bill forelagde grundplan til Nybygning godkendtes. 

     

1942 
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 10.1. 

Køb af idrætsplads:  Der forhandles med Hans Sarsgaard og Christian Clausen om køb af en Idrætsplads Øst 
for Skolen.  

Der opnåedes Enighed således at H. Sarsgaard og Chr. Clausen får 60 Øre pr m², for det Areal, der er 
nødvendigt til Idrætspladsen, og Christian Clausen får gratis, det Areal der fremkommer ved Nedlæggelsen 
af Vejen Nord om Peter Clausens Grundstykke, og H: Sarsgaard giver Kommunen ret til at grave en Brønd 
på hans Grundstykke Nord for Idrætspladsen i eller i nærheden af det værende Vandsted.  

Vejen Vest for Skolen overtager Kommunen for 60 Øre pr m². 

Alt dog med forbehold af Amtsrådets godkendelse. 

 

23.1.1942. 

Kød, Flæsk, Mælk og Fiskekort samt Smør rabatkort tilrettelægges. 

Prisen på Oplagrede Tørv fastsættes til 70 kr pr ton. 

Det vedtages, at der bestilles 150 ton Tørv evnt. ved P. Jepsen Bodum. 

 

 3.4.42. 

I. h. t. Cirkulære a 23/2 x 2 godkendtes Dyrlægens 15 % Dyrtidsforhøjelse på Madsyn. 

Luftværnsforeningen for Nordborg og Omegn blev bevilget et tilskud på 40 Kr. for 1942/43. 

Sognerådet fandt ikke at kunne gå med til at forhøje det i Overslaget opførte beløb på 3.000 kr til 
henlæggelse til Skolebyggeri. 

Der bevilges vejmand Jørgen Grau 10 kr. Dyrtidstillæg pr måned pr 1/3 1942. 

 

13.3 42. 

Der bevilges Th. Thomsen en gave på 70 kr for 35 år som Skatteopkræver. 

14.4.  

Dispensation til Otto Petersen fra Brandpolitiloven anbefaledes. 

Tilskud til Fritidshjemmet afsloges. 

Fritagelse for Snekastning fastsættes til 6 kr. pr dag, 3 kr for halv dag. 
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5.5.42. 

Andragende om Indfødsret for Kasmir Paugen anbefaledes. 

Ansøgning om Tilskud til Nordslesvig Kvindeforening afsloges. 

Det vedtages at rette henvendelse, om igen at få Rutebilforbindelse. 

 

 11.5.42 

Det vedtoges enstemmigt at optage Kasse-kredit i Landmandsbanken til skolebyggeriet på 70.000 kr. 

 

2.6.42. 

Forhandling om Vejmandens Fritagelse i nogle dage i Sommeren 1942. 

Det vedtages at fritage Vejmanden 14 dage i juni 

14 dage i juli 

14 dage i august eller sept. 

Forhandling om Jord til Piledyrkning: 

Sognerådet fandt, at der var Jord i Bjørnkær, Hopsømaj og Møllemaj.   

 

6.7.1942 

Optagelse af kassekredit på 70.000 kr ved Landmandsbanken til brug under skolebyggeri. 

2) Det vedtoges enstemmigt at anbefale udstykning af et areal beliggende 2 ½ km fra ejendommen, hvilket 
gør driften af ejendommen urentabel, og at ejendommen er indrettet til købmands-forretning. 

3)  Ny Brandfoged 1.8.42 - 31.7.45. gdr: Mads Frederiksen. 

    Stedfortræder  gdr: Mads Jessen. 

4)  Det vedtoges at anskaffe to nye brandhorn. 

 

3.8.42 

1)  Hans Rasmussen skal forsøge at finde en vandåre ved skolen. 
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2)  Det vedtoges at optage ny vej langs skolens vestside  gående markvej nr 16, stykket fra vej nr 3 til vej nr 
19. 

3)  Prisen på tørv fra skib fastsat til 65 kr. 

Jorden ved Bjørnkær er for saltholdig til piledyrkning har interesse 

Jens Marcussen sendes rundt til de rottebefængte. 

 

17.8.42 

2)  Det vedtages enstemmigt at indlægge centralvarme  i skolestuerne og anskaffe den forudsete kedel med 
stekerindretning straks. 

 

1.9.42 

Det vedtoges at betale vognmand Hans Hansen med C B udrykninga-kolonens oprydnings arbejde og kaffe 
til mandskabet. 

 

14.9.42 

2)  Udgifterne ved C B oprydningsarbejde for kørsel og kaffe til mandskabet bevilgedes med 263- kr. 

4)  Det vedtoges at udlicitere malerarbejdet i skolen og begge lærerboliger efter bombningen i Nordborg 
Tidende, ligeledes at indlægge W C i begge lejligheder. 

 

23.9.42 

Efter udlicitering tildeles malerarbejdet i skolestue og korridor til H. Jessen - - lærerlejlighed 1 til Chr. 
Jørgensen Nordborg 

Lærerlejlighed 2 til H. Jørgensen Nordborg. 

Indfødsret blev anbefalet til Nicolai Christiansen. 

 

6.10.42 

1)  Kortene for kød mælk og smørelse fordeles for Oktober kvartal 

2)  Bevilliget  tilskud til skolecentral i Sønderborg 25 kr. 



50 
 

 

13.10.42 

Det vedtoges at betale kørsel for frk.Holm, der kom på sygehus i Åbenrå fra Holm til Sønderborg ialt 36 kr. 

 

1.12.42 

Stemmeberettigede fiskere i Holm kommune L. N. Høi og Hans Christensen. Arbejdslønnen for vejarbejde 
fastsættes til 1,25 kr pr time. 

  

                                     1943. 

5.1.1943 

Det vedtages at bestille en sneplov til heste ved O. Petersen. 

Prisen på tørv ansættes til 70 kr pr ton fra lager. 

 

13.2.43 

Prisen på grusharpning fastsættes til 4,50 kr. 

Børnefradrag fastsættes til 200 kr. 

6.4.43 

Formand Hans Hansen og næstformand J. Philipsen genvalgtes. 

Det vedtoges at lade dyrlægen udrydde oksebremselarver. 

 

7.5.1943 

Det vedtages at tegne abonnement på flyveambulancetjeneste. 

Det anbefaledes et lånekasselån fra Bertel Pedersen til dækning af merudgiften ved ombygningen efter 
bombningen. 

 

4.5.43 

Det vedtoges at fortsætte den betaling, der vil være at erlægge ved fritagelse for snekastning til 8 kr pr dag 
og 4 kr for en halv dag. 
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6)  Det vedtoges at betale 5 øre pr indleveret gråspurvehoved 

7)  Der bevilges 20 kr til Nordborg Fritidshjem. 

 

1.6.43 

Godtgørelse til formanden til beskæftigelsesudvalg fastsættes til 10,20 pr indbygger  ialt 225 kr årligt. 

 

6.7.43 

Det vedtoges at ophænge en advarselstavle i skolen angående forsigtig omgang med sprængstoffer. 

 

7.9.43 

Det vedtoges at betale for vaccination mod difteritis efter taksten mod indsendt regning fra lægen. 

 

5.10-43 

Det anbefaledes at Mads Frederiksen fritages for krigskonjuktur-skat. 

 

16.11.43 

Det vedtages at bygge en bolig af træ til husvilde, og leje byggepladsen af Jens Nissen. 

 

7.12.43 

Et andragende om beværter-bevilling i Lønsemaj.  Blev anbefalet. 

Der lejes en byggeplads på 300 m2 hos Jens Nissen til en husvildebolig ved korsvejen til Dyvig. Pladsen lejes 
for 50 kr årligt fra 1 november 1943 for et tidsrum af 10 år. Huset nedbrydes ved ophørelse af lejemål. 

4.4.44 

Det besluttedes at købe 60 tons tørv hos P. Jepsen Bodum. 

 

2.5.44. 

Det vedtages at så idrætspladsen  på ny 
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Arbejdslønnen ved vejarbejde fastsættes til 12 kr pr dag, 1,50 pr time  og prisen for vejkørsel fastsættes til 
20 kr pr dag. 

 

5.9.1944 

Det vedtages at bekendtgøre at skolens nybygning er åben Søndag den 17.9 fra kl 2 til kl 6 for alle der 
ønsker at se nybyggeriet. 

2)  Det vedtoges at optage et lån på 45.000 kr til skolen og indkalde tilbud. 

 Det vedtoges at grave en vandbeholder ved siden af skolens brønd.       

 

7.11.44 

Det vedtoges enstemmigt at optage et lån stort 85.000 kr ved Landmandsbanken til en rentefod af 4 % p.a., 
at amortisere i 28 år. Tilladelse søges i amtsrådet. 

2)  Det vedtoges at oprette et vagtværn på 3 personer af en reserve under ledelse af sognefogeden. 

3)  Det vedtoges at anvende " Ratin " til rottebekæmpelse, og lade en mand går rundt for at konstatere 
hvor mange ejendomme, der er rottebefængt. 

 

24.11.44 

Forslag til vagtværn: Christen Thomsen, Christen Lauritzen, Oskar Povlsen, Emil Rasmussen, Jens 
Marcussen, Peter Olsen. 

2)  Det vedtoges at opsætte alle radiatorer i gymnastiksalen. 

 1945. 

12.2. 

Overslag for 1945/46 behandledes anden gang > Skatteudskrivningen fastsattes til 57.000 kr. 

 

28.3.45 

Det vedtoges at anmelde børnene til skoletandplejen og det tilsendte regulativ godkendtes.  Betaling 12 kr 
pr barn. 

Det vedtoges at give lov til at gymnastiksalen bruges, men der må ikke bruges elektrisk lys og at salen 
svabes efter brug. 



53 
 

 

24.5.45 

(Forhandling om ordning af kommunens intern) 

 

28.5.45 

Det vedtoges enstemmigt at fritage Jes Andresen for posten som medlem af sognerådet, I hans sted indgår 
Johan Hellesøe sen. 

 

7.6.45. 

Angående en påtænkt bevilling til færgeruten Hardershøj Ballebro  

med en udskænkning til 1 på hver side af færgestedet må sognerådet tænke på at Dyvig og Lønsemaj, som 
fra gammel tid har haft ruteforbindelse ikke inddrages i denne plan. 

 

3.7.45 

Der bevilgedes 50 kr til de bomberamte på Bornholm. 

2)  Ved gennemgang af kommunens gangsti-regulativ  besluttedes at nedlægge gangstierne nr. 2 
Stjørnsholmstien og nr, 6 Lønsemajstien. 

Hans Hansen, Lor. Hansen, J. Philipsen, J. Hellesøe, L.N.Høi  

 

4.12.45. 

Klager over nedlæggelsen af vejen bag P. Clausen fra Chr. Hansen og L. Høi tages ikke til følge. 

  

1946. 

29.1 

Vejmandslønnen forhøjes til 180 kr. månedligt fra 1 januar. 

 

2.5.46. 

Prisen for kørsel med hestesneploven fastsættes for vinteren !945/46 til 7 kr pr time. 
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Prisen på grusharpmimg 5 kr m³ 

 

21.5.46- 

Af de indkomne tilbud ved licitation , valgtes Jørgen Grau som vejmand fra 1 maj i henhold til det nye 
regulativ. 

 

1.10.46. 

Det vedtoges at oprette et kommunalt bibliotek og børne bibliotek. 

 

27.11.46. 

Det vedtoges enstemmigt om  at søge om at forhøje grundlønnen for andenlærer embedet fra 2700 kr. til 
3120 kr. 

 

13.12.46. 

Det besluttedes at rydde vejen med Benzin - Automobil. 

Prisen på tørv 91 kr. pr ton. 

 

 1947. 

9.1. 

Det vedtoges at udleje gymnastiksalen til Chr. Duus tirsdag den 14 jan. mod at der betales 20 kr. for lys og 
varme og betale Mary Grau for rengøring, som skal være færdig til onsdag morgen. 

 

25.4.47. 

Der bevilges 1 l. sødmælk daglig i 6 måneder fra dagen efter hun er kommen hjem fra sygehuset. 

2)  Det vedtoges at udrydde gråspurve og betale 5 øre pr æg og 10 øre pr hoved. 

 

6.5.47. 

Det vedtoges at udbetale brændselshjælp fra 1 juni efter andragende i h. t. amtets cirkulære af 3/5 47. 
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Fordeling af lagenvarer foretages 49 stk. 

 

1.7.47. 

Til oprettelsen af biblioteket bevilgedes 2600 kr, det betales i 5 rater:  1 år 600 kr. 2 år 600 kr,  3 år 600 kr.  
4 år 400 kr  5 år 400 kr. 

 

11.12.47. 

Det vedtoges at føje et tillæg eller ændring til § 4 b i enhver arbejdsfør mandperson mellem 18 og 30 år, 
som har fast bopæl i   Holm  kommune er pligtig til at møde ved brand, og en gang hvert år til afprøvning af 
kommunesprøjten.   

 

  1948 

 

13.02.48. 

4 Det vedtoges at betale 150 kr. pr måned for rengøring af skolens lokaler samt kommunekontoret. 

  sign. H. Hansen   Fr. Hellesø  Lor. Hansen 

                       M. Høi     Niels Nielsen. 

 

2.03.48 

3  Det vedtoges at godtgørelsen for formueopgørelsen pr. 22 juli 1945 deles af P. Steg og Hans Hansen. 

 

31.03.48  

 Til formand genvalgtes H. Hansen, og til næstformand Fr.Hellesø. 

 

13.04.48 

1  Der bevilges et tilskud på 20 kr. til teknisk skole i Nordborg 

 

2  Prisen for fritagelse for snekastning in natura  fastsættes til 15 kr pr dag og 7½ for en halv dag. 
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3  Det vedtoges at betale for gråspurve 5 Øre pr æg 10 øre pr  hoved. 

4.5. 1948 

4  Det vedtoges at søge om dispensation til anlæggelse af sportspladsen. 

 

25 maj 48 

3  Det vedtoges at låne gymnastiksalen ud til fødselsdag for 20 kr. Salen skal rengøres bagefter. Der må ikke 
danses. 

4  Det vedtoges at indmelde kommunen i Sønderborg amts børneværns forening.   

 

23 juli 48 

2  Gangstiregulativet vedtoges uforandret. 

5  Det besluttedes at lade skolekedlen efterse og reparere måske med nye rør. 

6  Det vedtoges at købe 15 tons brunkulsmuld. 

 

7.09.48. 

3  Der bevilgedes 10 kr til bespisning af børn i danske skoler i Sydslesvig. 

 

5.10.48. 

2  Et andragende om fritagelse for at betale statsskat under militærtjeneste anbefaledes. 

3  En ny sundhedsvedtægt vedtoges. 

10.11.48 

1  Til brandfoged valgtes smedemester Jes Matthiesen for 3 år ved Chr. Hansens afgang. 

3  Der bevilgedes vejmanden 35 kr mere pr måned fra 1 november, på betingelse af, at han overtager 
rotteudryddelsen fra 1 januar 1949. 

 

6.12.48 

1  Det anbefaledes enstemmigt at feriehjemmet Lønsemaj får ret til beværtning uden ret til at udskænke 
stærke drikke.  
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5  Der bevilgedes lys og varme og det lovbefalede tilskud til husholdningsundervisning og til studiekreds. 

 

  !949. 

4.01.49  

1  Det besluttedes at regulere vejen ved Lønsemaj og oprunde Sønder - og Nørreskovvejen, men kun at 
benytte gifte arbejdsløse. 

 

18.01 49 

2  Til voldgiftsmand indstilles Lorens Hansen til genvalg fra 1 juli 1949 til 30 juni 1954. 

3  Det vedtoges at anbefale at Nic. Johansen tilladelse til fragtmandskørsel Sønderborg - Holm fornyes. 

4  Det vedtoges at indgive andragende om overfladebehandling af bygaden fra Ellen Sandvei til P. Clausen, i 
henhold til amtsrådsskrivelse af 15 januar 1948. 

 

8.04.49. 

1  Udstykning:   H. Mai fra P Clausen. 

 H. Christensen fra Mads Frederiksen. 

   Holger Sørensen fra Chr. Antonsen. 

   Chr. Antonsen fra Holger Sørensen. 

   Det anbefales. 

4  Det vedtoges at søge tilskud i henhold til cirkulære 22/3 1949 til regulering af vejen ved Lor. Hansen og at 
søge sportspladsens udbygning frigivet. 

 

3.05.49. 

3  Udstykning af P. Mathiesen og Jørgen Grau  anbefaledes.     

8  Til tællingskommisær i Nørreskov valgtes Joh. Hellesøe sen. i Nørreskov. 

9  Til grundlovs festudvalg valgtes lær. Jensen, P. Steg og sognerådet. 

 

20.05.49. 
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2  Det vedtoges at give tilladelse til købm. Kristen Schultz til at handle med vin og spirituoser. 

3  Udstykning P. Matthisen og Jørgen Bladt    godkendtes. 

 

16.06.49. 

3  Tørvepriser til brændselshjælp til alders og  invalide - rentenydere fastsættes til 60 kr. pr. ton. 

 

22.07.49. 

1 Det vedtoges enstemmigt at tillægge den fungerende sogneråds-formand ret til pension i henhold til 
reglerne i lov af 12 april 1949. 

 

30.08.49. 

1  Til jordboniteringsmænd valgtes: Fr. Jacobsen, Chr. Christensen og Bertel Petersen Dyvig. Til formand 
beskikkedes Frederik Jacobsen. 

4  Det vedtoges at købe en ny brandfoged kasket. 

7  Forhandling om koncession for statsrutebilerne til at befare vejen fra Holm til Lønsemaj.  

Det vedtoges på betingelsen af, at de faste ruter forlænges til Krumom af hensyn til beboerne i Holmskov.  

 

7.09.49. 

1  Det vedtoges enstemmigt at tillægge den fungerende sogneråds-formand  H. Hansen pension ved hans 
fratræden i henhold til det vedtagne tillæg til vedtægten, (Tillæg til vedtagelse d 22.07.49.)  2  Det vedtoges 
at indsætte et vindue i gavlen i sogneråds-kontoret.     

3  Det vedtoges at lade sætte lynafledere op på skolen. 

4  Til maskinsynsmand for tiden 1juli 1949 til 30 juni 1953 genvalgtes Chr. Hansen til stedfortræder P. 
Gadmand. 

 

4.10.49. 

4  Det vedtoges at købe 200 m sneskærme. 
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1.11.49. 

1  Udstykning af Stenbækgård godkendtes. 

4  En bogreol til biblioteket 340 kr. bevilgedes 

8  Der bevilgedes fliser i køkkenet i andenlærer boligen. 

 

15.11.49. 

2  det vedtoges at søge de i nationalbanken stående penge frigjort til vejregulering af bygaden. 

3  Det vedtoges at give H. Hansen fuldmagt til at arbejde videre med opførelse af et alderdomshjem i 
Nordborg sammen med Nordborg, Pøl, Oksbøl, Svenstrup og Havnbjerg. 

 

5.12.49. 

3  Arealers fortegnelse til tremandsudvalget Hjul og Smedeland, Stegshoved, Fælledsjorden og Skolejorden. 

 

   1950 

5 jan. 50. 

1  Til hegnsynsmænd genvalgtes Mads Frederiksen, Bertel Petersen og Mathias Hellesøe. 

4  Det vedtoges at optage vejen fra et privat vejstykke mellem Fr. Rasmussen og parc. 25 Rbl 15 som 
offentlig vej. Det vil sige at forlænge vej nr 21 fra parc. 25 til parcel 21. 

 

14.02.50. 

2  Til valgbestyrelse ved amtsråds - og sognerådsvalg valgtes alle sognerådsmedlemmer og P. Steg. 

 

24.02.50. 

5  Kommunen betaler rengøringsmateriale til skolen fra 1 marts 1950. 

 

15.03.50. 

3  Udstykning af jord til fryseboks fra Chr. Christensen godkendtes. 
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28.03.50. 

Konstituerende møde og valg af udvalg og kommissioner.  

 Formand    H. Hansen      godtgørelse  3.000 kr 

 Næstform.  Fr. Hellesø 

 sos udv.    H. Hansen       honorar       260 kr 

 Folkeregf.   P. Steg                      100 kr 

 Regnskabsudv. Niels Nilsen  

                    Fr. Thomsen 

 kom. revis    Anelius Busch 

     P. Madsen 

                                     sundhedskom.  Math. Høi 

     Hans Justesen 

     Holger Sørensen 

     Hans Hellesøe 

                     Fru     Thea Schmidt 

Børneværnsudvalget  hele sognerådet og fru Marie Skov og fru  lærer Jensen. 

signeret:   H. Hansen   Fr. Thomsen   Fr. Hellesø 

                    Mathias Høi  N. Nielsen. 

 

14.04.50. 

3  Det vedtoges at udrydde muldvarpe. Betalingen fastsættes først senere. Vedkommende skal stille en 
mand til rådighed for vejmanden, eller betale dagløn for en medbragt mand. 

6  Kapitelstaksten fastsættes til 43 kr for 1 td. byg. 

 

26.04.50. 

2  Til medlem af fredningsnævnet genvalgtes P. Jollmand til suppleant husmand H. Hansen. 
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22.05.50. 

3  Andragende om skattenedsættelse. Skatten eftergives for oktober og januar kvartal på grund af 
giftermål. 

10  Hegn med pigtråd ved offentlig vej. Det vedtoges at pigtråden skal fjernes. 

 

4.07.50. 

2  Det vedtoges at give tilladelse til at opsige en aftægtslejer, når vedkommende kan skaffe sig en anden 
lejlighed. 

5  Til leder af civilbeskyttelsen valgtes Fr. Hellesø. 

 

25.07.50. 

1  Det besluttedes at lade skolestuerne male og at lade korridoren beklæde med masonit til 1,20 m højde 
og lade læskurtaget tjære. 

 

19.08.50. 

4  Det vedtoges ikke at yde diæter til sogneråds medlemmer. 

 sign.  H. Hansen  Fr. Thomsen   Fr. Hellesø 

                   M. Høi       Niels Hansen. 

 

21.09.50. 

 Det vedtoges at anbefale udpagtningerne fra Hans Thomsens ejendom på grund af svigtende helbred. 

 Snefogeder fra 1.12.1950 til 30.11.1953. 

 Kreds 1  Lauritz Høi             snedker 

  "    2  Jørgen Sarsgaard         gdr. 

  "    3   Hans Wolf               forpagter 

  "    4   Peter Grau              husmand 

  "    5   Hans Hansen             husmand 
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4.10.50. 

3  Det vedtoges foreløbig at henlægge sagen om husmoderafløsere. 

5  det vedtoges at købe en sandspredemaskine. 

 

14.10.50. 

5  Det vedtoges at købe 100 lb. m. sneskærme og 35 ekstra pæle. 

 

7.11.50. 

1  Der bevilgedes vejmanden 400 kr mdl. fra 1 december. 

2  Sognerådet har ikke noget imod at koncessionen til fragtmands-kørsel fra Sønderborg til Holm 
overdrages til Holstein Christensen Sønderborg. 

3  Det vedtoges at købe en grusspredemaskine fra Laigaard Aarhus til 800 kr. og en ekstra kilrem. 

4  Det vedtoges at anskaffe til skolen: 

1 nyt flag 

1 par ligevægtsplanker 

1 kokusmåtte 4 m. og remme til do. 

 

5.12.50. 

3  Sognerådet vedtog at det ikke havde noget imod at direktoratet for statsbanerne får tilladelsen til 
rutebilkørsel  fra Sønderborg til Holm fornyet fra 1 april 1951. 

 

1951. 

20.01.51. 

3  Det vedtoges at asfaltere resten af bygaden ved amtsvej-væsenets foranstaltning i sommeren 1951.                 
    

13.03.51. 

4  Udstykning af Peter Graus ejendom godkendtes. 



63 
 

5  Der bevilges 10 øre pr indbygger til civilforsvarsforbundet. 

 Sign. H. Hansen   Fr. Thomsen    Fr. Hellesø 

   M. Høi    Niels Hansen 

 

27.06.51. 

1  Valg af huslejenævn, følgende indstilles til amtet: 

Mejeribestyrer A. Busch Holm. Gdr. Chr. Thomsen Følkærgård. ,Husmand Børge Kolle Holmskov. 
Arbejdsmand Niels Hansen  Holm, som formand .  Der købes en ny varmekedel til skolen ved H. W. 
Petersen. 

4  Der bevilgedes 50 kr til kronprinsesse Ingrids feriehjem. 

5  Der bevilgedes alders og invaliderentenydere medicin som personligt tillæg. 

 

18.07.51. 

1  Fastsættelse af de beløb, der skal betales for asfaltering på privat grund:  P. Clausen    120 kr. 

   W. Albreckt    1oo " 

   L. Høi          15  " 

   E. Sandvei, port 60  " 

   Mads Jessen  15”    

 

8.08.51. 

1  Det vedtoges at opkræve et ekspedionsgebyr på 5 kr.for hvert lejemål, der bliver indbragt for 
huslejenævnet. 

 

4.09.51. 

3  indstilling af 4 mand til Lægdommere og huslejesager, for udlejere Chr. Lorenzen       for lejere  Fr. 
Schrøder  

         Chr. Lauritzen                   Anders Lyster. 
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21.09.51. 

1  Rationerings og skotøjsrabatkort fordeles. 

2  Sognerådet anbefalede en henvendelse til kommunens beboere angående skolebørnenes indsamling af 
gammelt jern, hvis salgsværdi tilfalder skolen til ferierejser og lignende. 

4  Sognerådet vedtog at ansøge om at søndagsbilen kl. 915 går til Holm også om hverdagen og at bilerne 
forlænger turene til Kruom. 

 

4.10.51. 

3  Sognerådet lejede H. Sarsgaard's hus til husvildebolig til Hans Jørgensen Dyvig. 

 

4.12.51. 

4  Der bevilliges Fr. Rasmussen 4,000 kg jordbrugskalk til skolejorden. 

    1952. 

24.01.52. 

  Der blev bevilliget kr 150 årligt i forhøjelse af tilskud til lærer Jensen i boligtilskud. 

 

4.03.52. 

  Det vedtoges at udligne vejplanen på Nørreskovvejen, og fjerne hegnene, hvor vejen er for smal, under 5 
m., og desuden at udvide sydlige bygade langs H. Sarsgaard og asfaltere 400 m og erhverve de udvidende 
arealer. 

   Kørselsgodtgørelse til husgerningslærerinden  bevilges op til 150 kr. 

 

26.03.52. 

  Vedrørende vejarbejdet vedtoges at betale 30 kr for et køretøj med heste og vogn, og angående 
beskæftigelse af ugifte, da først at beskæftige familieforsørgere. 

   Det vedtoges at give sygekassen meddelelse om alle sygekassemedlemmer hvis indtægt er over 
sygekassegrænsen. 

samt lade vejmanden efterse de ikke i orden værende afløb, og give frist  på 4 uger. 

6  Det vedtoges at abonnere på Civilforsvarsbladet til Fr. Hellesø. 
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6.05.52. 

Betaling for fritagelse af snekastning in natura, 20 kr for en hel dag og 10 kr for en halv dag. 

Det vedtoges at udrydde gråspurve At betale 10 øre pr hoved 5 øre pr æg. 

Sognerådet Anbefalede Mirga Anita Detlevsen andragende om dansk indfødsret. 

 

28.05.52. 

Sognerådet har ikke noget imod, at den over Jens Petersen Sandvei nedlagte gangsti slettes på 
matrikelkortet og arealet indlægges under nævnte ejendom. 

 

26.6.52. 

Prisen for sten fastsættes til 40 kr pr m³. 

Tilskud til arbejdstekniske skole bevilget med 43,75 kr. 

 

5.08.52. 

Der bevilgedes kr 100 til soldaterhjemmet i Sønderborg. 

2  Tagvinduer solgtes til Marcus Hansen imod den jord der ind til vejen i 1952 ydes gratis. 

 

1.10.52. 

Det vedtoges at abonere på Tidsskriftet " Grønland " til Skolen. 

 

24.10.52. 

Klage over Ulbjergvejen, den nedlagde gamle Dyvigvej . 

Valg af et udvalg til åstedsforretning.  

Udvalget: Marcus Hansen  Fr. Hellesø  og Mathias Høi. Forretningen fastsattes til mandag den 3 maj kl. 14 
og at indvarsle J. Schmidt ,  G. Jessen,  og Carl Klyhn  ved indskrevet brev. 

4  Huslejeværdien for aldersrentenydere ( enlige ) fastsattes til 120 kr. 



66 
 

 

 

3.11.52. 

1  Afholdelse af en åstedsforretning på den såkaldte gamle Dyvigvej ( Dyvigvej nr 29 på bivejsfortegnelsen) 
Kl 14  samledes man på åstedet for at søge opnået forlig mellem brugerne af vejen  Jens Schmidt Nordborg, 
Gerhard Jessen Nordborg, og Carl Klyhn Nordborg.  - Tilstede var 3  medlemmer af Holm sogneråd H. 
Hansen Fr. Hellesø og M. Høi, de indvarslede G. Jessen, J. Schmidt, og for Carl Klyhn Jes Scheel. 

Der opnåedes Forlig.  G. Jessen og Jens Schmidt vedligeholder  vejen i fælledsskab og Carl Klyhn de første 
25 m. 

 

18.11.52. 

1  Bivejsfortegnelsen blev revideret. Vej nr 21 Hopsøvejen forlængedes til parcel 21. Optagelse på 
fortegnelsen. 

Et andragende fra Kathrine Thomsen om optagelse af vejen fra vej nr 5 til Stoltebøge afsloges med 4 
stemmer for og 1 imod. 

Det vedtoges at forsøge at leje tipvogne og spor til idrætspladsen. 

 

5.12.52. 

Der bevilgedes arbejds tekniske skole et tilskud på 63,25 kr. 

På grund af indførelse af den nye regnskabsreform valgtes Peter Steg som kasserer fra den 1.april 1953 at 
regne. 

 

    1953. 

12.02.53. 

Det vedtoges at indsætte 10.000 kr af kassebeholdningen i Nordborg Sparekasse. 

Det vedtoges at lade bukken reparere og kokusmåtten forny. 

Det vedtoges at foretage indsamling til de skadelidte i Holland, både tøj og penge. 

24.4.53          

5  Det vedtoges at foreslå at betaling for fritagelse af snekastning in natura til 20 kr for en hel dag og 10 kr 
for en halv dag. 
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28.05.53. 

Det vedtoges at ansøge amtsrådet om anlæg af en vej fra Holm til Mels. 

En overenskomst med Nordborg frivillige brandværn om brand - slukning i Holm kommune vedtoges. 

 

7.07.53. 

Det vedtoges ved første behandling at yde kommunegaranti for et statslån til P. Ohlsen Dyvig. 

Det vedtoges at lægge en rendesten foran P. Thomsens forretning af kobsten. 

 

24.07.53. 

Det vedtoges ved anden behandling at yde kommunegaranti for et statslån til P. Ohlsen Dyvig. 

 Et andragende om tøj udsættes for at få nærmere oplysning om habittens art. 

Det vedtoges at lade lærer Hansens soveværelse reparere og en stikkontakt opsætte i den nordlige stue, og 
at lade biblioteks -værelse og køkkenet male. 

 

24.08.53. 

Sognerådet vedtog enstemmigt at give tilladelse til salg af stærke drikke for et tidsrum af 8 år for købm. 
Kunz i købmands -forretningen tidl. P. Clausen. 

Til udsending til Augustenborg valgtes H. Hansen, stedfortræder Fr. Thomsen og til valgstyrere sognerådet 
og sekretæren. 

Det vedtoges at afholde valget i Holm skole. 

 

15.09.53. 

Det vedtoges at indlægge oliefyr i skolen fra H. W. Petersen for 3400 kr,og alle rør i kælderen skal isoleres 
for samme pris. Garanti 1 år. 

 

6.10.53. 

Valg af snefogeder til 31/11. 1956. 
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  Kreds 1  Chr. Clausen 

  "          2  Markus Hansen 

                   3.  Chr. Lauritzen 

  "         4  Theodor Jensen 

  "          5  Frederik Bonde 

 

22.12.53. 

Det vedtoges at forhøje lønnen for skolerengøring til 2.000 kr og hjælp til sommerrengøringen. 

 

   1954. 

29.01.54. 

Overslaget for 1954/55 behandledes første gang. 

Det vedtoges at indstille Lor. Hansen som voldgiftsmand i henhold til lov om voldgift i tvistigheder 
angående handel med husdyr. 

13.02.54. 

Overslaget vedtoges ved anden behandling. 

 

26.02.54. 

Valglisten blev gennemgået og de personer strøget, for hvem der ikke forelå attest for skattebetaling. 

 

12.03.54. 

1  Til formand valgtes Christian Antonsen Holmskov. 

2  Til næstformand valgtes Mathias Høi, Holm. 

          sign, Fr. Thomsen   Markus Hansen   Mathias Høi 

                    Christian Grau  Chr. Antonsen. 

  

31.03.54. 
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Opgørelse i anledning af overlevering til den ved valget den 2 marts nyvalgte kommunalbestyrelse. 

Kassebogen blev fremlagt samt vedtægts og udgiftsbilag og af de kommunale revisorer forsynet med 
påtegning neden for den sidste sammentælling og at de var rigtigt sammentalt og den konstaterede 
kassebeholdning var tilstede. 

Kommunens kassebeholdning og inventar og værdipapirer overleveredes til det nye sogneråd. 

  H. Hansen   Niels Hansen 

  Fr. Thomsen  Markus Hansen 

  Fr. Hellesø  Chr. Grau 

  Mathias Høi  A. M. Busch 

      Peter Madsen 

      Chr. Antonsen 

 

31.03.54. 

Det vedtoges at lønnen for alt skolerengøring blev fastsat til 2400 kr fra den 1/4 54 - 1/4 55 

Det vedtoges at dræn med kloakvand ledes uden om branddammene.  Skilt mod aflæsning af affald 
opsættes. Arbejdet udføres inden 1/1 1955. 

 Sognerådet vedtog enstemmigt at give tilladelse til salg af stærke drikke for et tidsrum af 8 år for købmand 
Preben Romsø Petersen i købmandsforretningen, tidligere købmand Schulz. 

Det vedtoges enstemmigt at formandens løn er 1200 kr. 

 

9.04.54. 

Der blev valgt følgende medlemmer til skolekommissionen. 

 Frederik Bonde husmand  Nørrelykke 

 Fru Anna Matthiesen  Holm 

 Andreas Andresen gdr  Holm. 

Det vedtoges at lønnen for alt skolerengøring  blev forhøjet fra 2400 kr til 2500 kr fra 1/4 54 til 1/4 1955. 

 

4.05.54. 
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 Et andragende om udstykning mellem Rasmus Lyster og Laus Høi kunne anbefales. 

 Det vedtoges at lade P. Moos Lavensby regulere sportspladsen med maskinkraft. 

  Det vedtoges at regulere Sønderskovvejen. 

 

1.06.54. 

Valg af huslejenævn:   indstillet til formandsposten 

 A. M. Busch   mejeribestyrer Holm 

 Jørgen Sarsgaard forpagter . 

 R. M. Jensen   lærer . 

som medlemmer valgtes:  Chr. Lorenzen H. 

    Chr. Grau H.     suppleant 

    Anders Lyster H. 

    Kai Andersen H. skov suppleant            

 

07.54. 

Det vedtoges at udleje det gamle næs i Dyvig mod en årlig sum af 5 kr til Hans Christensen og at han får 
vejen opmålt på egen regning. 

 

. 

 24.7.1954. 

Udstykningen hos P. Gadmand kunne anbefales. 

Anmodning om skattelettelse til ung invalid kunne ikke anbefales. 

 

20.9.54. 

Det vedtoges at indkøbe en vejhøvl  pris 1.800 kr. 

 

11.1.1955. 
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I tilfælde af at vognmand Hans Hansen svigter, så overlades kørsel med sneplov og sandstrøning til 
vognmand Nis Jepsen. 

 

5.2.55. 

Lønnen for pantefoged P. Hoffmann forhøjes til 430 kr. årlig. 

 

16.2.55. 

Kommunens fællesjord bortforpagtet til Chr Jørgensen for 1 år, for 400 kg byg pr ha. kapiteltakst. 

 

16.3.55. 

 Det vedtoges at bevilge 1.700 kr. til et filmsanlæg til undervisning. 

Efter andragende fra vejmand Jes Andresen, vedtoges at købe en trillebør hos smed Jes Matthiesen. 

 

 

4.10.55. 

Det vedtoges at bevilge sognefoged Fr. Hellesø 10 kr for hver borgelig vielse.   

 

2.11.55. 

Vejmandens løn forhøjes fra 430 kr. til 450 kr. pr måned fra 1/11 at regne. 

 

16.12.55. 

Kommunens fællesjord udpagtes for 5 år til And. Jørgensen for 800 kg. byg pr ha årlig. 

 

13.2.1956. 

Kassererens løn blev fastsat til 4.200 kr. Sognerådsformandens løn til 2.500 kr  + 500 kr i løn som formand 
for det sociale udvalg. Alt pr år. 
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3.4.56. 

Løn som matrialmand ved Holm sprøjte Hans Rasmussen fastsættes til 50 kr. årligt. 

 

 

2.5.56. 

Det vedtoges at bekæmpe gråspurvene i tiden 15.4 - 1.8. 1956. Pris pr. hoved 10 øre pr æg 5 øre. 

Det vedtoges at asfaltere Lønsemadevejen fra Krumom til Jørgen Bladt. Og rydde hegn ud til Math. Hellesø.  
Asfalteringen  udføres af Dammann, og hegnrydningen af P. Moos Lavensby. 

 

24.10.56. 

Det vedtoges at udleje skolens gymnastiksal den 14/11 til lærer Hansen for en pris af kr. 20. 

 

22.1.57. 

Det anbefales at udstykke en byggegrund fra Fr. Hellesø til Verner Grau, Nørrelykke. 

Lønnen for skolerengøring forhøjes fra kr. 2.500 til kr. 3.000. 

 

12.3.57. 

Det vedtoges at få særundervisning på skoleplanen fra 1 april 1957. 

En ansøgning om offentlig vej fra Skovledet til Jens Petersen blev udsat, indtil nærmere undersøgelse 
foreligger. 

 

9.4.57. 

Der indkøbes en Gudenå motorplæneklipper til 4.340 kr. hos Jes Matthiesen til idrætspladsen. 

 

 4.6.57. 

Lønsemadevejens istandsættelse overgives til Villadsen ifgl. tilbud. 
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3.9.57. 

Chr. Grau ansættes som vejmand fra 1.10.57: Løn 800 kr pr md. 

 

 

3.12.57. 

Det vedtoges at gruse kommunens veje i glat føre, efter vejmandens skøn. 

 

14.1.1958. 

Husvildeboligen  sættes til salg og nedrivning. 

Husvildeboligen solgt til Markus Hansen for 340 kr. 

Lønnen for skolerengøring til Grethe Grau forhøjes til 400 kr pr maned. 

      

 5.2.58. 

Det vedtoges at købe et hus af Jens Steg til husvildebolig og materialerum. Pris 7.000 kr. + 1 kr for hver m² 
ud over 1000 m². 

 

 3.3.58. 

Husvildeboligen udlejes for 50 kr mdl. Der indsættes et brugt komfur og kakkelovn. 

 

 6.5.58. 

Der anskaffes 2 reoler til biblioteket og en håndbold og en fodbold til idrætspladsen. 

 

1.7.58. 

Ansøgning fra Jens Petersen om offentlig vej til sit hus udsattes til senere behandling. 

 

15.7.58. 
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Beslutningen om offentlig vej til stranden udsattes, da man ønskede yderligere oplysninger fra Jens 
Petersen. 

 

14.8.58. 

Dyvigvejen reguleres og asfalteres på en strækning af ca 360 m fra amtsvejen til Dyvig og op over bakken 
ved P. Madsens ejendom, og udføres af Jens villadsen A/S. 

Der søges skoleforbund med Nordborg Skole for realafdeling, 8. skoleår og 9. skoleår efter den nye 
skolelov. 

 

21.10.58. 

Beskatningsforholdene fastsættes uændret 40 % på ejendom, og 60 % på indkomst. 

 

31.3. 59. 

Det vedtoges at lade Peter Olsen, Mels opføre et bjælkehus på Hans Hansens mark, den såkaldte 
Baunbjerg. 

 

4.8.59. 

Andragende om opførsel af arbejderbolig fra Harry Skau kunne anbefales. 

 

 6.10.59. 

Der gives forældre til kommunens skolesøgende børn 50 % refusion for tandbehandling, max 30 kr. pr. år. 

 

1.12.59. 

Der udføres en dybdeboring for vand til skolen, da der ikke er vand i brønden ved skolen. 

 

 

29.3.1960. 

Der skal asfalteres en kilometer af Hellesøvejen, og en kilometer af Nørrelykkevejen. 
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Der gives tilladelse til Hans Mai til opførelse af en isbod. Den skal stå på privat grund og må ikke være til 
gene for færdselen. 

 

7.6.60. 

Der gives anbefaling af tilladelse til opførelse af et sommerhus til købm. Stilhoff, Nordborg, på gdr. Nis 
Rasmussens grund. 

 

27.9.60. 

Sognerådet kunne anbefale tilladelse for opsætning af et sommerhus på den grund Flindt har købt af gdr. 
Hans Hellesøe. 

 

 6.5.60. 

Sognerådet kunne ikke gå med til at udvide vejen fra Anders Olesen til Chr. Finnemann, men derimod at 
vejen nedlægges som offentlig kommunevej. 

 

12.12.60. 

Det vedtoges at give betaling for snekastning i Holm kommune fra 12.12.1960. betaling tarifmæssig. 

 

13.2.1961. 

Fællesjorden udpagtes 1.1.1961 til 31.12.1965. til Chr. Finnemann. Pris 870 kg byg pr ha. Kapiteltakst.  

 

28.2.61. 

Det vedtoges at kommunen går over til fælles fast beskatnings-procenter og personfradrag på kr. 3.000. for 
forsørger og kr. 2.000. for ikke forsørger. 

 

7.3.61. 

 Der købes en ny motor brandsprøjte til en pris af ca 6.000 kr. 
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16.5.61. 

Ansøgning fra Jørgen Schmidt om Udstykning af 3 byggegrunde kunne anbefales. 

Det vedtoges at udbytte kommunens skolejord med et areal beliggende i Holm by, stort ca 3,5 tønde land, 
samt give 10.000 kr i bytte. 

 

4.7.61. 

Der indkøbes en båndoptager til skolens undervisning. 

 

 3.10.61. 

Det vedtoges at nedlægge den gamle vej, Dyvigvej, der grænser ind til M. Frederiksen. Rentier L. Hansen 
beholder et stykke af den gamle Dyvigvej. 

 

7.11.61. 

Rådet for større færdselssikkerhed afholder møde i Holm skole den 27.11.1961.    Der bevilges gratis kaffe 
til pensionisterne. 

 

13.3.1962. 

 Det vedtoges  at ekspropriere en del af feriekolnien Lønsemajs jorder, så der bliver parkeringsplads og en 
ny vej langs vandet, så der kan køres grus op, da der må hentes grus af beboerne i Holm og Nordborg. 

 

 8.5.62. 

Det vedtoges at vejen til  Stoltebøge og ud til stranden ikke  kunne optages som offentlig vej. 

 

7.6.62. 

Det vedtoges at istandsætte de vigtigste veje i kommunen, samt asfaltere for ca. 300.000 kr. og optage et 
lån på samme størrelse hos J. Villadsen i København. 

 

3.7.62. 
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Det vedtoges at købe et areal på ca. 3.000 m² af Nis Rasmussen, Lønsemaj til parkeringsplads og grønt 
område, til offentlig afbenyttelse. Pris pr. m² 1.- kr.   

     

Udstykning af en parcel fra Hans Hellesøe til Hartvig  Jensen Nordborg > parcel størrelse 25oo m2  
sommerhusgrund. 

   Det anbefaledes. 

Køb af borde og stole til skolen samt et komfur. 

Det vedtages at købe 24 borde og 48 stole 1 skolepult 1 stk. tavle et ur med ringeanordning 1 komfur og 1 
stk. kort. 

Det vedtoges at møblere vikarboligen for 2 vikarer. 

Valg til kommunens ungdomsnævn, følgende blev valgt: 

 Niels Hansen - Andreas Jørgensen - J. M. Jensen - 

  Lauritz Høi  -  Chr Antonsen. 

Fornyelse af næringsbrev for købmand Preben Romsøe  

  Anbefaledes. 

Udstykning fra Hans Hellesøe, en sommerhusgrund 5.ooo m2 

  Anbefaledes. 

Udstykning fra Nis Rasmussen til Holm kommune 4.000 m2 anvendelse offentkig parkering. 

  Udstykningen anbefaledes. 

Fra amtslandinspektøren en udtalelse om nedlægning af landbrugsbygning ved Carl Fr. Brorsens ejendom 
beliggenhed er under Holm Kommune, men ligger ude ved Nordborg og ønskes indført under faderens 
ejendom i Nordborg. 

  Anbefaledes. 

 

10.8.62 

Uanmeldt kasseeftersyn beholdning kr. 227.475, 72. 

  Det er i overensstemmelse med bøgerne. 
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14.8.62. 

Pedellens løn hæves fra 375 til 500 kr. månedligt. 

Det vedtoges at købe 50 cyklestativer. 

Cathrine Lyster fik eftergivet skat på grund af giftermål. 

Det vedtoges at lade amtet anlægge parkeringsplads ved Dyvig  kro imod at kroen giver arealet. 

Det vedtoges at snekastning betales efter tarif. 

Det besluttedes at tegne kontrak for indkøb af Rottebekæm-pelsesmidler ved skadedyrscentralen, Esbjerg i 
en tre års periode. 

Sognerådet gik enstemmigt ind for planen om opførelse af et alderdomshjem i Nordborg.     

Det vedtoges at forhøje skolens brandforsikring for bygninger til 700.000 kr. 

 

 

30.8.62.  

Pedellen er efter ansøgning bevilget ekstra 100 kr. for rengøring i feriemåneden. 

 Parkeringspladsen ved Dyvig blev godkendt. 

 

27.9.62 

Ansøgning om tilladelse til opførelse af et panbohus på en grund fra art.184.  - - Det blev anbefalet.  - - 

Ansøgning fra H. Tønder Nørrelykke om tilladelse til opførelse af et typehus  på art. 184, ( som tilhørte Hans 
Hansen  

  Det blev anbefalet. 

Hønseriejer Svend Laue sat under administration. 

Den tilsendte opgørelse og tiltrædelse af en afviklingsordning for skatten fra sagfører Erik Helm  - kunne 
godkendes -- 

 

8.10.62. 

Regnskabet for 1961/62 godkendtes. 
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7.11.62. 

Efter ansøgning blev der bevilget understøttelse til et højskoleophold for Svend Jollmand stort 410 kr. 

Der bevilges 25 kr. pr. elev hjemmehørende i Holm kommune til Nordborg Handelsskole. 

En ansøgning om opførelse af et Panbohus på art. 184, kunne bevilges. 

 

20.11.62.  

Ansættelse af et udvalg til undersøgelse af kommunesammenlæggelse i Sønderborg amtskreds, 

Sognerådet kunne ikke gå ind for kommunesammenlægning. 

Det vetages at kassererens løn ansættes til grundløn 5.000 kr. + status regulering, tillæg fra 1.4.62. 

Det vedtages skattefradraget sættes til 2.000 kr. for ikke forsørgere 3.000 kr. for forsørgere. 

To stemte for 18 % på ejdv. 82 % på indtægt. Tre stemte for 22 % på ejdv. 78 % på indtægt. 

 

4.12.62. 

Ansøgning om salg fra kiosk ved Hans Christensen Dyvig, angående is, mineralvand og og varme pølser. 

Det kunne anbefales, når godkendelse fra sundhedsmyndigheder foreligger. 

1963. 

3.1. 

Ekspropriation af arealer beliggende i Holm Kommune til omlægning af Nordborg - Holm vejen.  

Sognerådet har ikke noget at indvende mod den omhandlede areal-erhvervelse.  

I henhold til lov nr. 132 af 13 april 1962 om autorisation vedrørende gas, vand og spildevandsledninger i 
henhold til lovens bestemmelser for bestående forretninger for forsvarligt udført arbejde.  Der skal dog 
stilles et beløb, som fastsættes senere. 

En udvidelse af parkeringspladsen ved Dyvig stiger fra 13.000 kr. til 17.000 kr. Kommunens bidrag stiger fra 
3.250.kr. til 4.250 kr. samt erhverve ca 55 m2 af gdr. Peter Jollmand. 

17.1.63. 

Overslaget for 1963/64 blev gennemgået og behandlet 1 gang. 

  Sign:     Chr. Antonsen 

       Markus Hansen 
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       Mads Frederiksen 

       Niels Hansen 

       Laus Høi 

Ansøgning om tilskud til Nordborg tekniske skole.  

 Der blev bevilget 225 kr. 

Valgte vurderingsmænd for af fast ejendom, følgende genvalgt: 

 Asmus Madsen, Havnbjerg. Peter Petersen, Stevning. 

 Nis Valdemar Schmidt, Broballe. Jes Møller, Sjellerup.      

 

15.3.63. 

Det vedtoges at regulere en del af sognevandløb nr, 5 og arbejdet til den lavestbydende. - Sv. Nørgård Pøl, 
3057 kr. + entrepenør honorar 625 kr.  

Det vedtoges at Nordborg idrætsforening måtte benytte banerne ved Holm skole. 

 

19.3.63. 

  Valg i bestyrelsen: 

 Form.  Næstf.  og kasserer genvalgtes. 

 Det besluttedes at indkøbe et stålskab til kontoret. 

 

23.4.63. 

Udstykning af areal 1,8/33 ha til Nordborg kommune. 

Arealet anvendes til forlængelse af udbygningen af paralelvejen  Nordborg- Holm. Tilhørende gdr. Chr. 
Bladt, Art.21 Holm. 

Det vedtoges at der ingen bekæmpelse af gråspurve foretages. 

 

21.5.63 . 

En opførelse af sommerhus ved Lønsemaj på en grund fra Nis Rasmussen.     - - Kunne anbefales - 
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Ansøgning fra Karl Nielsen om tilladelse til opførsel af et Panbohus på art. 184.  - - Det blev anbefalet - - 

Ansøgning om fritagelse for kommuneskat fra Chr. Christensen på grund af sygdom. 

Det bevilgedes til Chr. Christensen er kommet hjem fra  hospitalet.     

 

11.6.1963. 

Sognerådet kunne anbefale dispensation fra 35 m2 klausulen for opførelsen af et parcelhus på en 
sommerhusgrund tilhørende dir. Flindt art 314 Holm ejerlav Nordborg landsogn. 

 Afholdelse af folkeafstemning 25.6 1963. 

 Valgbestyrelse sognerådet samt kasserer P. Steg. 

 

25.6.63. 

En ansøgning om tilladelse til opførelse af en værksteds udvidelse på en erhvervet grund fra art.37 
tilhørende Chr. Hansen,  fra Lauritz Høi. 

Sognerådet anbefaler. 

 

Sognerådsmøde d. d. XXXX 

Indkøb af 14 borde og 28 stole. 

Det vedtoges at indsætte en ny centralvarmekedel med oliefyr i lærerboligen. 

Det vedtoges at lade hedeselskabet udarbejde et vandløbsregulativ. 

 

15.7.63. 

Valg af et huslejenævn for en ny tre års periode fra 1 juli dette år.  - - Det blev genvalg - - 

Det vedtoges at snekastning betales  med tarifmæssig betaling. 

Opførsel af en arbejderbolig for Jg. Jepsen Holm. 

Kunne Anbefales. 

Omnibuskørsel mellem Nordborg og Dyvig kro, 

Kunne ikke anbefales. 
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27.8.63. 

En betalings overenskomst for Nordals Plejehjem for de berørte kommuner. - - Blev godkendt - - 

En ansøgning fra Jacob Jessen om opførelse af en arbejderbolig.  - - blev anbefalet - - 

Socialregnskabet for 1962/63 blev gennemgået, - Godkendt - 

 

10.9.63 

Kasseeftersyn.  

Beholdningen kr. 199.126,77, som er i overensstemmelse med den forefundne beholdning. 

  Sign.   Chr. Antonsen 

     Mads Frederiksen 

     Laus L. Høi. 

 

29.10.63. 

Det vedtoges at kommunen tilsluttes K. A. C. ( kommunernes adressecentral) i henhold  til tilbud af 
22.10.1963. 

Det vedtoges at yde et tilskud til handelsskolen i      Nordborg.  25 kr. pr. elev. 

Brandvedtægten for Holm kommune godkendtes. (revideres hvert 5 år.) 

Overenskomst: Forslag til overenskomst mellem Holm, Oksbøl og Nordborg - Pøl skoleforbund. - - 
Godkendtes - - 

7.11.1963. 

Uanmeldt kasseeftersyn:   Beholdning 217.630,o6 kr. som er i overensstemmelse med den forefundne 
beholdning. 

 

7.11 

Sundhedsmyndighedens forbud mod at Kornimporten driver Kyllingefarm i Holm.  Sognerådet kunne 
tiltræde. 

Ansøgning fra Hans Chr. Mathiesen om tilladelse til opførsel af et beboelseshus på art. 37. 
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Ansøgningen kunne anbefales og indsendes til byplanlægnings-udvalget i Sønderborg. 

Det vedtoges at Holm kommune tilslutter sig fælledsud-valget for alsisk vandforsyning vedrørende 
autorisation af vand og sanitets montre. 

 

9.12.63. 

Ansøgning om skolebus til Nordborg for elever til 8 og 9 skoleår samt realklasserne udsattes til næste 
møde, da man ønskede nærmere oplysninger angående buskørslen. 

Skatterestancelisterne blev gennemgået og godkendt. 

 

 1964. 

20.1.64.  

Regnskabet 1962/63 godkendt. 

 

20.1.1964 

Det vedtoges at betale 300 kr. til teknisk skole 

En ansøgning om stipendium for Jens Jørgen Hansen og Else Marie Hansen. - -  Der bevilges 400 kr. pr elev - 
- 

Det vedtoges at tilmelde sig børne og plejehjemsforeningen for Sønderjylland. Årlig kontingent 4 øre pr 
indbygger. 

 

14.2.64. 

Det vedtoges at opføre 2 klasseværelser samt et klasseværelse til særundervisning, samt 2 lærerboliger på 
skolens grund, med amts og skoledirektions godkendelse. 

Ansøgning om afholdelse af aftenskole i Holm 17.1.64 til 20.3.64. 

Sognerådet godkendte planen samt tilskud til rejseudgifter. 

 

3.3.64. 

Det vedtoges at godkende beliggenhed af alderdomshjem for Nordals. Hjemmet agtes opført på en grund 
ved Apotekervænget. 
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Det vedtoges  at give Nordborg idrætsforening lov til at afholde deres kampe i sommer på idrætspladsen. 

Det vedtoges at bevilge tilskud til historisk samfund for Als og Sundeved.  50 kr.         

  

19.3.64. 

Det vedtoges at anskaffe 2 nye symaskiner til undervisning.  

Det vedtoges at optage en kassekredit stor 250.000 kr. i Nordborg bank til opførelse af 2 nye lærerboliger. 

Det vedtoges at købe 800 m² jord af Jørgen Sarsgaard, for opførelse af en lærerbolig.  Pris ca 10 kr. pr m² 

 

30.4.64. 

Det vedtoges at købe ca 700 m2 jord af Jørgen Sarsgaard, der ligger ind til skolen.  Pris 6 kr. pr m²
 Byggeriet udliciteres. 

 

26.5.64. 

Amtsrådets skrivelse af 17.4.64. om etablering af sundheds-plejerskeordning omfattende alle kommuner i 
amtrådskredsen. 

Sognerådet kunne godkende det foreslåede udkast til distriks-inddeling. 

Det vedtoges at købe ca 300 m2 jord areal af gartner Chr. Clausen, Holm til en pris af 8 kr.pr. m2 samt 
omkostningerne ved skødets udfærdigelse betales af køber. 

Skrivelse af 13.5.64. fra udvalget i anledning af opførelse af alderdoms - og plejehjem på Nordals. 

Sognerådet kunne godkende udvalgets beslutning. 

Ansøgning om byggetilladelse til opførsel af et enfamilie-hus på en grund i Chr. Hansens mark til Christine 
Grau og Peter Grau.    - - Byggetilladelse godkendtes. - - 

 

2.6.64. 

Kassebeholdning 202.955,19 kr. det er overensstemmelse. 

 

11.6.64. 

Det vedtoges at forhøje vejmandens løn fra 900 kr. til 1000 kr. pr måned fra 1.6.64.  med amtes tilladelse. 
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26.6.64. 

Ansøgning fra restauratør Aage Jensen Dyvig kro om at lade udføre musik i restaurationslokalet hver 
torsdag og lørdag fra  

kl. 2000 til kl. 2300 og søndag fra kl. 1430 til kl. 1730, samtidig om tilladelse til at have 
restaurationslokalerne åbne til kl. 2400. 

Ansøgningen kunne anbefales, der kræves ingen afgift for tilladelsen.  

kommunens gældsbrev til Nordborg bank stor 250.000.kr. for opførelse af lærerboliger underskrevet af 
samtlige sogneråds-medlemmer. 

 

11.8.64 

En istandsættelse. Forskellige forhold i skolen ønskes istandsat. . Anbefales  - - 

1.9.64. 

Sognerådet kunde anbefale byggetilladelse for opførelse af et vandværk i Holm kommune på et areal 
tilhørende hønseriejer Laue, Jestrup. 

Udtalelse angående opførelse af et bådehus for den tyske roklup på gdr. P. Jepsens mark ved Dyvig. 

Sognerådet har behandlet sagen og deler naturfredningsnævnets syn på sagen.        Udskrift  

 

24.7.1964. 

Socialregnskabet for 1963/64 blev gennemgået og godkendt. 

 

9.9.64. 

Afholdelse af folketingsvalg den 22.9.64. 

Der blev valgt en valgbestyrelse. 

  Folketingsvalget blev gennemført. 

 

14.10.64. 

Sognerådet bevilgede tilskud til 3 elever Nordborg handelskole 75 kr. 
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27.10.64. 

Sognerådet kunne enstemmigt bevilge den ansøgte kommune-garantid stor 180.000kr. til Holm vandværk, 
når lånet optages i kommunernes kreditforening, i henhold til andelselskabet HOLM VANDVÆRKs 
vedtægter samt kommunegaranti for optagelse af kreditter  på hver 90.000kr. i Nordborg sparekasse og i 
Nordborg bank. De to kreditter optages som anlægskreditter til etablering af Holm vandværk, således at 
der efter værkets færdiggørelse til afløsning af de to anlægskreditter optages et kommunekreditlån på 
180.000 kr. 

Hver andelshaver skal yde et indskud på 300 kr. 

 

24.11.64. 

Snedkerm. L.L.Høi opmåler to lærerboliger. 

I forbindelse med kommunegarantien stor 180.000 kr. bemyndiges sognerådsformanden til at underskrive 
garantien for vandværket. 

Det vedtoges at yde Chr. Antonsen 240 kr. for deltagelse i 8 dages civiforsvarskursus i Snekkersten. 

Det vedtoges at indsætte forsatsvinduer i førstelærer-boligen. 

Sognerådet kunne bevilge regarantid for statsgarantien for malersvend Carl Raeder og snedker M. Grau. 

Sonerådsformanden bemyndigedes til at underskrive regarantien. 

Sognerådet bevilgede stipendier for følgende skoleelever, Tove Hansen Holmskov, Karin Hansen Holm, 
beløb 400 kr. for hver elev til fortsat skolegang. 

Det vedtoges at betale for de elever fra Holm kommune, der benytter fritidshjemmet i Langesø. 

Nedlæggelse af landbruget på art. nr. 200 beliggende i Nordborg med del af arealet i Holm kommune 
tilhørende gdr. Sjøholm. Nordborg kom. agter at købe gdr. Karl Sjøholms bygninger samt et areal stort 
1.0830 ha. Restejendommen  agtes drevet som landbrug uden husdyr. 

Holm kommune har intet at indvende. 

 

22.12.64. 

Fragtmandskørslen kunne godkendes for en otte årig periode mod hidtil 5 år. 

Sognebibliotekets tilskud 3436 kr kr. fra Holm Kommune kunne bevilges for 1965/66. 

Sognerådet anser klager fra kyllingefarmens omkringliggende beboere for velbegrundet. 
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 1965. 

14.2. 

Ansøgning angående opførelse af parcelhus på art.nr. 13 for Hans Jensen Christensen.   - -Anbefales. 

Ansøgning om tilskud lærlingeundervisning på Hørby håndværkerskole.  - - Sagen udsattes.  - - 

Det vedtoges at eftergive skat for Asta Andersen  på grund af giftermål. 

Det vedtoges at indhegne branddammen ved Søren Matzen. 

Det vedtoges at lade hedeselskabet udarbejde en plan for kommunens skolejord. 

 

18.3.65.  

Efter henstilling fra udvalget for opførelse af et plejehjem, har udvalget vedtaget at indstille til kommunal-
bestyrelserne, at man vedtager at lade arkitekterne P. Maroti og P. Petersen Nordborg udarbejde et skitse 
projekt til et plejehjem, beliggende i Østerlund, som tilhører Nordborg kommune.  Sognerådet kunne 
anbefale afgørelsen. 

 

24.3.65. 

En skrivelse fra Nordborg kommune og  Svenstrup kommune ang. Kommunesammenlægningen. 

 Det vedtoges  at deltage i mødet angående kommune sammenlægningen.  Men sognerådet er ikke stemt 
for sammenlægning.    

Beskatnings fradraget sættes til 2.000 kr. for ikke forsørgere, 3.500 kr. for fors.  Beskatnings % 12,35. 

 

24.3.65. 

Det vedtoges at indkøbe  45 m 3 tom. brandslanger og opsætte 3 brandhydranter. 

Sognerådet kunne godkende overenskomsten for familie-vejledning i henhold til skrivelse af 26.2.65. fra 
Havnbjerg kommune.                                                  

Mellem Holm kommune og gdr. Chr. Hansen afsluttes følgende byttehandel. Holm kommune afstår til Chr. 
Hansen skolejorden art. 137 areal 4,2457 ha til overtagelse 1 jan. 1966. Gdr. Chr. Hansen afstår til Holm 
kommune en del af art, nr.37 ca 15.000 m2 beliggende nord for bygaden, og syd for vej nr. 16, den nordlige 
bygade. Byttesummen 21.000 kr. betales af Holm kommune til gdr. Chr. Hansen med skøde tinglysning. 
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Det bemærkes at Holm kommune skal sørge for, at de bestående drænledninger på skolejorden er i orden. 
I tilfælde af at der skal lægges nye rør skal udgiften deles mellem parterne  med halvdelen til hver. 
Omkostningerne ved handelen deles ligeledes  med halvdelen til hver af parterne.  Den bestående markvej 
øst for grundstykket beholdes af gdr. Chr. Hansen. Vejen må dog benyttes af fodgængere og kørsel med 
slamsuger ved rensning af trictank.  

Sognerådet godkender den afsluttede byttehandel  med amtsrådets godkendelse. 

 

11.5.65. 

Rejseudgifter for Holm skoles børn for en dags udflugt  bevilges med 200 kr. 

Det vedtoges at indkøbe nedspringsmåtte, pris ca 200 kr. + oms. 

Patientbefordring med Falck og Zone bibeholdes. 

 

9.6.65. 

Ansøgning om godkendelse af oplagr. af brandfarlige væsker  1 x 2500 l. benzin. Fareklase I fra Dansk Esso 
Aarhus for Dannfoss på grund ved Dyvigs bådelaugsgrunde i Dyvig. 

Kunne godkendes. 

Ansøgning om bekræftelse for offentlig vej til Gammelbys hus.  Kommunen kan ikke anbefale.- 

 

17.6.65. 

Udstykning fra Hans Hellesøe  til F. Flindt areal 3300 m2 

Blev anbefalet. 

Ansøgning om opførelse af arbejderbolig for Chr. Hansen, Holmskov.        - - Blev anbefalet.  - - 

Ansøgning om skattelettelse for Jens Chr. Christoffersen. 

Kunne anbefales på grund af sygdom. 

Ansøgning om nedlæggelse af offentlig biveje i Holm kommune, vej nr. 2 Dyvigvej, Brushøjvej fra 
strækningen biv. 16 til biv. nr. 9.   

 

7.7.65. 

Tilskud til håndværkerskolen med 675,02 kr. 
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Skrivelse fra Dansk røde kors, angående en stationeret ambulance på Nordals. 

Sagen udsattes til nærmere oplysning fra nabokommunerne foreligger.  

Ansøgning om opførsel af en arbejderbolig i Holm kommune fra Richard Chr. Christiansen  Nordborg.  - - 
Anbefalet. - - 

Ansøgning om opførelse af et helårsbeboelseshus beliggende  Hans Hellesøes ejendom i Holmskov fra 
købm.P. Stillhoff Nordborg, Knne anbefales og indsendes til byudviklingsudvalget for Als til afgørelse. 

Folkeligt oplysningsforbund ansøger om tilladelse til at benytte 2 klasser i skolen to aftener om ugen fra kl. 
19 til 21 tirsdag og torsdag.  - - Kunne anbefales.  - - 

17.08.65. 

Afholdt møde. 

1  Udstykning af gdr. Hans Hellesøe til direktør Flint 3300 m² 

  Kunne anbefales  

1  Ansøgning om opførelse af en arbejderbolig for Chr. Hansen Holmskov 

 Ansøgning anbefales. 

3  Ansøgning om skattelettelse for postb. Chr. Christensen. 

 Blev ikke anbefalet. 

4  Ansøgning om skattelettelse for P. Corydon. 

 kunne ikke anbefales. 

5  Ansøgning om skattelettelse for Jens Chr. Christoffersen. 

ansøgningen blev anbefalet og det vedtoges at give et kvartal kommuneskat for 1965 - 66 efter på grund af 
sygdom. 

6  Anmodning om nedlæggelse af offentlige biveje nr. 2 Dyvigvej, nr. 12 Brushøjvej fra bivej nr 6 til bivej nr 
9. 

Der var ingen indsigelser. 

Bivej 15 den sydlige bivej nr 25 til Farresdam. 

Protester mod nedlæggelse: 

Harald Hansen,  Søren Schwartz,  L. N. Høi,  Hans Justesen, Rasmus Jepsen,  Asger Nygaard og Peter E. 
Hansen. 

Det vedtoges at sende sagen atter til amtet  for godkendelse af nedlæggelsen. 
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7  Anskaffelse  af vaskemaskine til lærerinde boligen. 

Det vedtoges at anskaffe en vaskemaskine. 

 

17.09.65. 

1  Valg af snefogeder for perioden 1 dec. 65 til 30 novb. 68. 

 Følgende blev valgt: 

 Christian Lorenzen,  Christan Jessen,  Chr. Thomsen Br. 

          Johan Hellesøe og Peter Hansen Nørrelykke. 

2  Henstand med skattebetaling for skatteåret 1965 - 66 for Chr. Christensen Trolsbo. 

Det vedtoges at give henstand, således at skatten betales inden udgang af 1966. 

3   Ansøgning fra den tyske roklup om grund til opførelse af et bådehus ved Dyvig. 

Sagen udsattes til nærmere undersøgelse. 

4  Det vedtoges at tage til indkøbsmesse for stat amt og kommune i Fredericia. 

 

20.10.65. 

Kassebeholdning 108.510,47 kr. er i overensstemmelse. 

 

26.10.65. 

1  Carl Nielsen søger om tilskud til ophold på Nordborg Slots efterskole for sin datter Birthe. 

Der bevilgedes 1500 kr. 

2  Udstykning af landbrugsejendom der tilhører Svend Witte art. 13 - 177 - 330 Holm ejerlaug. Med 
udstykningen bliver ejendommen nedlagt som landbrug. 

Det kunne godkendes. 

3  Eftergivelse af skattelettelse for 1964-65 og 1965-66 for Per Ove Ødis Holmskov.  

Kunne anbefales. 

4  Køb at klassepaviloner. 

Det vedtoges at købe 2 pavil. og søge amts samtykke. 
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22.11.65. 

1  Ansøgning om stipendier fra følgende skoleelever:  Karin Hansen - Holger Chr. Struck - Chr. Henry Hansen 
- S. Aage Mai. 

Det vedtoges at give 400 kr pr elev. 

3  Fællesmøde i Nordborg, kommunens stilling til sammenlægning af kommunerne på Nordals. 

Det vedtoges at tage til møde. 

 

7.12.65. 

1  Ansøgning om opførelse af en garage for elekt. Mathias Grau. 

Det vedtoges at give tilladelse til opf. af en garage mod at amtsbygningsudvalget godkender skitsen. 

2  Regnskabet for året 1964-65 blev gennemgået og godkendt. 

 

  1966. 

8.02.66. 

1  Overslag buget 1966-67 blev godkendt. 

2  Ansøgning om opførelse af et beboelseshus på en grund tilhørende Chr. Hansen Holmskov fra 
svigesønnen Jørgen Bladt. 

Ansøgning anbefales. 

3  Ansøgning fra Aage Møller om opførelse af et enfamiliehus på en grund af art. 183. 

Ansøgning anbefales. 

4  Ansøgning om lønforhøjelse  for vejmand Chr. Grau. 

Det vedtoges af forhøje vejmandes løn til 300 kr ugentlig fra 1/4.66.  

5  Ansøgning om byggegrund udstykket fra art. 94 til hørende Chr. Hansen        --- Kunne anbefales ----- 

6  Bugetforslag for Holm sognebibliotek 4.424 kr. 

Buget på 4.424.kr godkendt. 

7  Udstykning fra gdr. Jens Steg til gdr. Hans Philipsen areal 4,2418 ha . 
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Udstykning anbefales. 

8  Udstykning fra Carl Hansen til gdr. Jens Steg areal 4, 5000 ha.. 

Anbefalet. 

9  Ansøgning fra idrætsfondens arbejdsudvalg, udsattes til senere. 

10  Ulykkkesforsikring for kommunalbestyrelsens medlemmer i H. k. ved landkommunernes 
ulykkesforsikring i henhold til skrivelse af 15.12.65. 

Det vedtoges at forsikre medlemmerne. 

 

1.03.66. 

Indlevering af kandidatlister til sognerådsvalget den 8 marts 1966 for 5 medlemmer til sognerådet i Holm 
Kommune. 

Ved fristens udløb den 28.2 er kun indkommet en liste . 

 Sognerådets medlemmer er genvalgt og valget aflyst. 

2  Ansøgning om fritagelse for at svare kommunal ejendomsskat fra feriekolonien Lønsemaj.  

Det vedtoges at fritage art. 194- 195 at svare  ejendomsskyld og grundskyld. 

3  Ansøgning om fritagelse for oprensningspligt af vandløb og sluse i Hellesø. Vandløb nr 13 Holm.   

Det vedtoges at lade vandsynsmanden se på vandløbet inden tilladelse kunne gives. 

 

15.03.66. 

1  Beskatningsforhold personfradrag. 

Personfradraget blev sat til 4.000 kr for forsørgere, 2.000 kr for andre. Grundskyldspromille 10.  
Beskatnings % 12,8 %- 

2  Ansøgning om Skoleophold for Carl Nielsens datter Birthe P. Stampe Nielsen. Skoleopholdet  påbegyndes 
i  9 skoleår. 

Ans. kunne bevilges 

 

30.03.66. 

1  Der afholdes konstituerende møde med det nye sogneråd, for at foretage valg. 
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 Chr. Antonsen valgt som form. 

 Mads Frederiksen  som næstform. 

Regskabsudvalg: 

 Chr. Antonsen-- L. L. Høi - Mads Frederiksen. 

Valg til skolekommission:   3 medlemmer valgt af sogner. 

 Gdr Chr. Hansen - gdr Markus Hansen - fabrab. Chr. Christiansen 

Suppleanter: Gdr. Chr. Schultz  - Hans Chr. Mathiesen. 

 og Chr. Antonsen. 

 

4.04.66. 

1  Kassebeholndning   kr. 140.974,70. 

2  Valg af socialudv.  Sognerådsformanden. 

4  Kommunale revisorer: 

 A. Busch Holm 

 Peter Madsen Dyvig 

supl. Chr. Lauritzen Holmskov. 

 

29.04.66. 

1  Anden behandling af løn til sognerådsformanden. 

Lønnen blev ansat til 700 kr. pr. måned. 

2  Ansøgning om tilladelse til opførelse af et bådehus på den gamle vej ved Dyvig fra den tyske roklub. 

 Det vedtoges at give tilladelse til opf. af et bådehus for den tyske roklub vederlagsfrit. 

3  Ansøgning om skattelettelse fra W. Albrecht og Kaj Ove Jensen.  Det vedtoges at eftergive et kvartals 
kommuneskat for hver ansøger. 

4  Valg af medlem  til § 8 udvalg til Nordborg sygekasse. 

 Valgt blev Frederik Thomsen Brønd. 
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20.05.66. 

1  Ansøgning om tilskud til lejrskoleophold til Bornholm for 6-7 klasse samt 2 lærere. 

Der bevilgedes 20 kr. pr barn samt 15 kr pr lærer. 

2  Ansøgning om opf. af en arbejderbolig for gartner Carl Hansen Abildholm. 

Ans. kunne anbefales. 

3  Ansøgning vedrørende etablering af gartnerhus på Abildholm statslån stort 110.000 kr.  

Ansøgning godkendtes. 

 

8.06.66. 

1  Valg af to medlemmer for kommune sammenlægningen for de nordalsiske kommuner. 

 Valgt blev Sognsrådsf. og Lauritz Høi. 

2  Valg af medlem til byudvikling for Als. 

Valgt blev sognerf. 

3  Ansøgning om skattelettelse for Ole Christoffersen på grund af at han går i lære. 

Ingen skattelettelse. 

 

26.07.66. 

1  Brev af 20.07.66 fra gdr. Nis Rasmussen Lønsemaj angående privat vej til Stoltebøge. 

Det vedtoges at give gdr. Nis Rasmussen besked at vejen er nedlagt som offentlig vej , men at han har ret til 
at færdes  ind til sine jorder og kan altid benytte vejen ind til sine marker. 

2  Ansøgning om opf. af et enfamiliehus fra Frede Rasmussen Hopsøhøj på en grund på sin faders ejendom. 

Ans. kunne anbefales. 

3  Ansøgning om opf. af et hus på art. 183 for Erik Lynge. 

Kunne anbefales. 

4  Ansøgning om indkøb af gymnastikbolde tennisbolde sjippetov til skolen.  

Ans. bevilges. 

5  Betaling for snekastning. 
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Det vedtoges at betale den almindelige timeløn. 

6  Gulvbelægning i lærerindens lejlighed. 

Det vedtoges at lægge vinylbelægning på i gang og soveværelse. 

Det vedtoges at købe 8 stk. borde og 16 stk. stole til biblioteket. 

16.08.66. 

1  Skelændring  mellem J. Sarsgaard og Nicolai Kolmos- 

Skelændringen kunne godkendes. 

2  Ansøgning om optagelse til skolegang i Holm for pastor Christensen`s søn. 

Det vedtoges at at give tilladelse for pastor Christensens søn at gå i Holm skole i 7 klasse mod betaling, dog 
først på prøve. 

 

13.09.66. 

1  Ansøgning fra Lizzi og Lars Balleby om forkøbsret på lærerbolig A i Holm samt opretning af en pergola 
over den sydlige terrasse i henhold til brev af 1/9.66 

Sagen udsættes til nærmere undersøgelse. 

 

28.09.66 

1  Ansøgning fra pedel fru Anne Marie Jessen om lønforhøjelse. 

Det vedtoges at give pedellen lønforhøjelse 220 kr. pr måned så lønnen bliver ialt 900 kr fra 1/9.66. 

2  Udstykning fra Carl Fr. Brorsen  ejendom art,nr 41 af Holm 

Det bemærkes at ejendommen med den påtænkte udstykning nedlægges som landbrug. Jorden ønskes lagt 
til Andreas Jørgensens Landejendom. 

Sognerådet godkendte den ønskede udstykning. Carl Fr. beholder 1,2230 ha  A. Jørgensen får 16.9493 ha. 

3  I henhold til brev af 1/9.66 fra Lizzi og Lars Balleby. 

Sognerådet vedtog at give den forkøbsret på betingel af, at huset bliver udbudt til privat salg og de til den 
tid bebor ejendommen, samt tilladelse til opsætning af den ønskede pergola.  

4  Ansøgning om efterskoleophold for Helge Johansen Hellesø på Nordb. slots eftersk. 

Ans. bevilges. 



96 
 

Folketingsvalg den 22.11.66 

Valgbestyrelse sogneråd og Peter Steg. 

 

Holm den 30.11.66 Kasseeftersyn. 

Kassebeholdning 254.978,12 kr. 

 

6.12.66. 

Sognerådet kunne anbefale opf. af et bådehus for den tyske roklub i Dyvig på samme størrelse som den 
danske. Huset opføres i træ.    

 

6.12.66. 

2  Ansøgning om opførelse af et enfamiliehus for Arne Kolmos på en parc. af art 183. 

Ans. kunne anbefales. 

3  Ansøgning om opf. af et redskabsskur for læge H. V. Sarup med udtalelse fra ministeriet for kulturelle 
anliggende 10.11.66. 

Sognerådet kunne anbefale opførelse af det påtænkte redskabshus og henviser til skrivelsen tilsendt 
naturfredningsnævnet 6/12.66. 

4  Angående byggegrunde på del af art. 37. 

Det vedtoges at ansætte grundprisen for grunde på nævnte  art 37 til 14 kr pr m². 

5  Oprettelse af civilforsvarsudvalg for Holm kommune. 

 Valgt blev:  

 Lars Balleby  - Jes Matthiesen  - Lauritz L. Høi 

       Kaj Andersen. 

6  Ansøgning om skattelettelse for maler Viggo Schultz. 

På grund af sygdom kunne eftergives 2 kvartaler for hvert år for restancen indtil 1966-67. 

Sognerådet kunne anbefale opførelsen af en butik for Chr. Clausen. 

 

   1967. 
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3.01.67. 

Det vedtoges at afhandle en byggegrund til civilingenør Jens Erik Gammelby Jensen stor 1292 m² til en pris 
af 14 kr pr m² inclusive kloakering, amtgodkendelsen er indhentet. 

 

23.02.67. 

1  Gældsbrev fra Jens Villadsens fabrikker stor 204.327,23 kr. 

Gældsbrevet fra J. V. fabrikker stort 204.327,23 kr blev underskrevet af det samlede sogneråd. 

Grundforbedringslån stort 21.000 kr for sognevandløb nr 6 blev underskrevet af det samlede sogneråd med 
amtets samtykke. 

 

27.02.67. 

1  Ansøgning af Dyvig bådelaug om retablering af gammel vej til forhenværende toldsted ved Dyvig i 
henhold til                                                                
                                                                                                                                                                                                          
    

   
  



98 
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Det vedtoges at give Dyvig bådelaug tilladelse til  at gøre den gamle vej istand uden udgift for kommunen, i 
samråd med Sønderborg amt. 

2  Godkendelsen af kontrakt og tilbudsliste fra entrepenør Peter Christensen Bjerndrup over regulering af 
Nordborg bæk.   

Sognerådet kunne tiltræde kontrakt af 16,01.67 stor 170.981,15 kr. for regulering. 

3  Skrivelse af 24/1.67 fra Sønderborg amtsskoleråd angående befordrings ændring for gymnasieelever. 

Sogner. kunne tiltræde fribefordring for gymnasieelever i henhold til skrivelse. 

4  Skrivelse af 20/1.67 fra Sønderborg amtsforvaltning angående ændring af tillæg til de sognekommunale 
styrelses vedtægter vedrørende pensionering af sognerådsformand. 

Sognerådet kunne tiltræde ændringen. 

 

 

15.03.67. 

Personfradraget blev fastsat til 4.000 kr forsørgere og 2.000 kr for andre.  Grundpromille ansattes til 10.  
Beskatnings % blev ansat til 14,4 %. 

 

14.04.67. 

1  Ansøgning om opf.af et aftægtshus til Chr. Lorenzen.   

Ans. anbefales. 

2  Udstykning af et areal ca 5.000 m² fra landm. Bertel Petersen Dyvig til Dyvig bådelaug. 

Den påtænkte udstykning kunne anbef. og tilladelse til køb når de fornødne tilladelser fra myndighederne 
foreligger. 

3  Del af parcel 174/31 til ny tingbogsblad ca 1200 m² tilhørende konsulent Carl Hansen. 

Ans. anbefalet. 

 

11.05.67. 
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1  Ansøgning  om fornyet beværterbevilling fra 1 juni for restautør Aage Jensen Dyvig kro. 

Ans. kunne enstemmigt anbefales gælder til 31/5.1975. 

2  Plejehjemmet for Nordals. Ændring af § 6-8 erstattesaf følgende § 6-8- 8a. 

Ændringen kunne tiltrædes. 

3  Ansøgn. om ophold på ungdomskole i Vejen for Holger Schultz. 

Ans. anbefalet. 

4  Skrivelse fa naturklagenævnet den 27/4.67 angående udtalelser for udvidelse af Dyvig kro, 

Sogner. kunne godkende den ansøgte udvidelse af Dyvig kro. 

5  Ansøgn. af et lysbilledeaparat til skolebørns undervisning i biliotek og skole. 

Ans. godkendt. 

 

6.06.67.     

1  Ansøgning fra malermester Ejvind Jessen om tilladelse til opf. af et enfamiliebolig i yderzone art.37 tilh. 
Chr. Hansen. 

Ans. godkendtes. 

2  Ændring af grænse mellem Holm og Nordborg. Ændringen er følgende overført til Nordborg 28 m², Til 
Holm 23 m². 

 Ændr. godkendt. 

3  Skelforandring mellem Hans Hansen og Bertram Rasmussen. 

Skelforandringen andrager 400 m² fra art 183 til B.Rasmussen.      Det godkendtes 

4  Ansøgn. om udstykning af en grund fra Hans Hansen til Hans Dahl Valby. 

Ans. anbefales. 

5  Jordfordelingssag for snedkermester Svend Witte. 

Jordomlægning kunne anbefales. 

6  Udstykning af ca 1000 m² fra Chr. Lorensen ejendom art.27 til egen bebyggelse.               Kunne 
anbefales  --. 

7  Afskrivning af uerholdelig  restanceskat i henhold til restanceliste af 6/6.1967.  

Afskrivning kunne godkendes. 
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8  Ansøgning om ophold på Højer ungdomsskole for Birger Ingolf Knudsen. 

Ans. bevilges. 

 

20.06.67. 

1  Udgifter ved fælles tilsynsordning angående mælkekontrol for Sønderborg mejeri i henhold til skrivelse af 
6/5. 67 p I 1178/67 Sønderborg byråds udvalg for mælkeforsyning m. m. 

2    Det vedtoges at bevilge et tilskud til det danske pige-spejderkorps  200 kr. 

3  Ansættelse af en pantefoged for Holm Kom. 

Det vedtoges at ansætte Niels Hansen Holm som pantefoged for Holm kommune fra  1/7,1967. 

4  Ansøgning om lønforhøjelse til vejmand Chr. Grau. 

Det vedtoges at forhøje lønnen til vejm. Chr. Grau med 100 kr. fra 1/4. 1967. 

 

3.08.67. 

Det vedtoges at give en blomsterbuket til indvielse af Nørherredhus. 

Det vedtoges at male vinduer samt reparation af loft samt vinylgulvbelægning i klasse pavillionen. 

 

26.09.67. 

1  Der søges kommunegaranti for Holm vandværk for lån i kommunernes kreditforening i Danmark 
180.000kr. 

Det vedtoges at give H. vandværk kommunegaranti for 180.000kr, med amtets godkendelse.  

Ansøgning om opførelse af et enfamiliehus fra Chr. Lyster  kunne bevilges. 

 

 

3.10  

Ansøgning om tilladelse til etablering af iskiosk for salg  af færdigpakket is samt chokolade  og kage.  Kunne 
godkéndes,  sendes til godkendelse i byplanudvalget . 
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10.11  

Andragende om nedlæggelse af art nr.77 i Holm som landbrugsejendom, jorden  overføres til sønnen 
Nis P. Andersen Holmskov, arealet  agtes afhændet til art. 74 

2,5854m2.   Kunne godkendes. 

 

Sognerådet vedtog enstemmigt at gå ind for  

en sammenlægning af de  seks nordalsiske kommuer til 1 april 1970. 

 sign. Chr. Antonsen - M. Hansen -  M. Frederiksen -Niels Hansen -   

 Laus L. Høi. 

 

7.12.  

Ansøgning om stipendium til fortsat skolegang for følgende elever  Irene Kolle,  

Anette Højer Grau,  Johannes Hansen,  Hans Chr. Hansen, Tommy  Peter Højer 

 Grau,  Svend Aage Mai,  - Tilskud bevilget fra  ungdommens uddannelses fond  på 400 kr.for hver 
af de,ansøgende  elever. 

  

                                         

                                                   1968 

4.1  

Valgbestyrelsen til folketingsvalget den 23.1 1968. Sognerådet  samt kasserer P.  Steg  Formand   og 
næstformand valgt som sådan til valgbestyrelsen 

  

Valg af to medlemmer til kommunesammenlægningsudvalget for Nordals 
 Sognerådsformanden og Laur Høi 

Regnskabet for 1966-67  blev underskrevet. 

 

 

14.2  
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Tilladelse til opførelse af tilbygning og ombygning af Dyvig kro i henhold til  tegninger og beskrivelse sendt 
til amtsbyggeudvalget amtshuset i Sønderborg  til  godkendelse.  

  

Personfradraget blev fastsat til 5000 kr. for forsørgere og til 2500 kr for ikkeforsørgere.  

Grundskyldspromille 10 . 

Det vedtoges at opsætte en sirene på Skolens gymnastiksal og  alamering på  sprøjtehuset  samt direkte 
opkald fra Sønderborg   

 

4.3  

Ansøgning fra Christian Jepsen Holm om tilladelse til at opføre  et enfamiliehus på en grund af art. nr 184 af 
Holm tilhørende husm. Hans Hansen. Godkendtes. 

Ansøgning om tilskud til Holm skoleskakklub.  Det vedtoges at bevilge 500 kr. 

 

 

7.5  

Valg af  2 suppleanter for de af herværende sogneråds valgte medlemmer til 

kommunesammenlægningsudvalget.  Valgt blev M. Frederiksen   Holm  og Markus Hansen Holm. 

Det vedtoges  at godkende udkast til sammenlægning af de seks nordalsiske kommuner med følgende 
ændringer for Holm kommune  

§  9 Holm bliver en brandkreds ,med eget brandvæsen.   

§ 11  Autorisation vedr. gas, vand og sanitære anlæg i de nuværende kommuner  gælder efter 
sammenlægningen  for den nye  Nordborg kommune. 

§15  Holm skole forbliver som landsbyordnet skole for undervisningspligtige børn i det nuværende område. 

§ 18  Vejmand forbliver i Holm samt sneplov og  grusspreder.. 

§ 29  Sidste sætning. Eller af andre grunde på en efter ministerens skøn væsentlig måde  forrykkes udgår. 

Det vedtoges at give tilskud på 200 kt til Nordborg  turistforening 

 

.11.6  
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Det vedtoges at ansætte løn fot pantefogeden til 1000 kr årligt fra 1.7.67. 

Der bevilgedes til hovedrengørilng i Holm skole 3oo kr. 

En ansøger bevilges 80 kr. månedligt i boligsikrimg. 

I henhold til udenrigsministeriets skrivelse 1968/1 - 1405/21-2 kunne godkendes grænseændring mellem 
Holm og Nordborg 

Ansøgning om tilskud til Holm skoles elever til Københavntur d. 17-21 j  26 elever + 2 lærere, kommunen 
betaler 336 kr samt 25 kr diætbeløb pr. dag for lærerne. 

Det vedtoges at gøre det  grønne område  i kommunens  byggeområde istand og  indhente tilbud  ved 
Verner Grau. 

 

27.7  

Det vedtoges at tilmelde sig hulkortcentralen vedrørende skatteberegningen m. m. 

 

13.8  

Ansøgning om opførelse af  en arbejderbolig for Johannes V. Hansen Holm kan  godkendes 

Det vedtoges at optage en kassekredit i Nordborg bank med amtets samtykke stor  200.000 kr. 

Det vedtoges  at rettidig betaling af skat  er første søgnedag efter helligdag. 

Opførelse af bådehus  til Dyvig bådelaug kunne godkendes. 

Mødereferat fra fællesudvalget  for kommunesammenlægning af 26 jumi 1968  kunne godkendes. . 

12.9  

Uanmeldt  kasseeftersyn, beholdningen kr. 153.678,45 er i overensstemmelse med den forefundne 
beholdning. 

 

Det vedtoges at betale for transporten til Sønderborg idrætshøjskoles  svømmehal for Holm skoles elever 
ca.22,25 kr. pr. elev. 

Mødereferat  fra sammenlægningsudvalget  4.9.1969 kunne godkendes. 

5.10  

Valg af snefogeder for 1.11.1968 til  30.11.1971  
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 Kreds 1   Hans Hansen husmand. 

   “      2    Chr. Jessen  gd. 

    “      3    Chr. Thomsen  Brønd 

     “    4    Johan Hellesøe   hus,amd 

    “     5    Peter Hansen  husmand. 

15.10  

Sognerådet vedtog enstemmigt at Egen kommune ikke optages   i den nye Nordbprg kommune 

  

Udstykning af ca. 18 ha fra Carl Fr. Brorsøn art. 41 Holm  til Kristen Schultz Holm.   Kunne anbefales. 

Sognerådet kunne anbefale  den påtænkte  udvidelse af lystbådeanlæg i Dyvig   i henhold til 
Ministeriet  for offentlige arbejders redegørelse. 

 

14.11.  

Udstykning af ca 7½ ha fra pelsavler Knud Erik Nielsens ejendom  til husmand  Andreas Jørgensen  
Holmskov   kunne anbefales. 

 

Det vedtoges at yde stipendium til skoleelever  hvor forsørgerens indtægt ikke overstiger 20.000 kr   400- kr  
pr. elev. 

 

4.12  

Kasseeftersyn  beholdningen  164.221,76 kr. er i overensstemmelse med den forbindende beholdning.. 

 

17.12.  

Ansøgning om tilskud til  Nordals menighedshus Nordborg  Kunne ikke bevilges. 

Referat af  fælleds udvalgsmøde  18.11.1968   godkendtes. 

Sognerådet underskrev vilkår  for sammenlægning af Nordborg flækkekommune og Havnbjerg , Oksbøl,  
Pøl, Holm, og Svenstrup  sognekommuner. 

Organisationsplaner for den nye Nordborg kommune  anbefales. 
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                                                 1969 

26.2  

Kommunen søger om tilladelse til  opførsel af 5 byggegrunde. Arealet ejes af Nordborg kommune, men 
ligger i Holm kommune. Sognerådet kunne anbefale det  ansøgte. 

Personfradrag  5.000 kr. for forsørger 

2500 kr. for ikke forsørger. 

Grundskyldspromille  10. 

 

18.3  

Landbrugsejendom tilhørende  Svend Martin Ulbjerg Nordborg ønskes nedlagt som  landbrugsejendom,  
Jorden fordeles til  Carl Fr. Brorsen -  Jørgen  Kolmos og 

Johannes Christensen. 

Del af   art. 332 af Holm  tilhørende Ndbg.  kommune ansøger om tilladelse til  udstykning    af 5 
grunde og en boldbane .  Ansøgningen kunne godkendes. 

Det vedtoges  til Ejvind Melchior, Oldenor at sælge en  byggegrund på art. 348 af  

Holm 950 m2  for en pris af 400 kr. pr m2. 

 

22.4  

Det vedtoges at yde en efterløn for Peter Steg kr. 1017,00 i grundløn og indgive  begæring  til den 
nye Ndbg. kommune 

Sognerådet valgte   til byggeudvalget for den nye Østerlundskole Snedkermester  Laur. L. Høi  , suppleant  
Chr. Antonsen. 

Ansøgning om opførelse af et enfamiliehus  fra Jørgen Kolmos  på en del af sin  faders grund. -  
Kunne anbefales. Ansøgning fra Ndbg. roklub om tilladelse  til at afspærre vejen, der går til 
Oldenor umiddelbart for Dyvig kro.  Kunne gives på vilkår, at der bliver  uhindret adgang  

til de langs bivej 14 beliggende  ejendomme og at der ikke  foretages afspærring af vejen. 
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21.5   

Kasseeftersyn, beholdning 340.304,87 kr. som er i overensstemmelse  med den  forefundne 

Ansøgning  fra  Chr. Chrestensen Holm  angående en byggeplads på  Bavnbjerg.   Kunne ikke bevilges. 

Ansøgning om opførelse af en Campingplads fra  Chr. Jørgensen  Hellesøgård.   Kunne anbefales og  
indsendes til byudviklingsudvalgets afgørelse. 

Det vedtoges at anbefale  der tillægges sognerådsformand Chr. Antonsen pension uanset  han pr. 31.3.1970 
ikke opfylder aldersbetingelserne og med amtsrådets  samtykke 

Til folketingsvalget den  24.6.1969 blev sognerådet  samt P. Steg  valgt som valgbestyrelse  

Valglisten blev gennemgået og godkendt. 

 

3.7  

Ansøgning om ophold på efterskole  for Mette Schwartz.  Kunne godkendes. 

 

24.10  

Ansøgning om anlæg af stockcarbane ved Chr. Jørgensens ejendom Hellesøgård.  

Kunne ikke anbefales , da man vil mene, at de nærmest boende vil blive generet af støjen.  

Ansøgning om en tilbygning af en carport og omlavning af garage til hobbyrum fra Lars Balleby, der 
bebor den ene lærerbolig  kunne tillades mod at kommunen  ikke har udgifter på nævnte ejendom. 

 

7.10  

Det vedtoges at indhegne branddammen ved rentier Chr. Christensens ejendom. 

 

 

21.10  

Sognerådet har i sit  møde besluttet  at indstille Jens P. Christensen til skorstensfejer- 

embedet. 

Sognerådet kunne godkende  vilkårene for  sammenlægningen af  Ndbg.flækkekommune, Egen, 
Havmbjerg,Holm, Oksbøl, Pøl og Svenstrup  sognekommuner i Aabenraa Sønderborg amt. 
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Sognerådet godkendte  referater fra sammenlægningsmøder  d. 2/6 - 4/8 - 18/8 - 3/9 - 11/9 -  samt  1.9 - 
22/9 - 29/9 samt 2/10 1969   <<Sign.  Chr. Antonsen - M.Hansen   - Niels Hansen - Laurs L.Høi 

 

19.11.69       

 Referater fra møder 27/10 - 17/11 1969 kunne godkendes  Sognerådet går ind for plan 1 for ombygningen 
af kommunekontoret. 

 

18.12  

Ansøgning om eftergivelse af kommune og statsskat  under militærtjeneste fra  

L Matthiesen  Holm  kunne ikke efterkommes, da der er udbetalt halv løn under  

militærtjenesten. 

 

25.2.1970      

Sognerådet vedtog at nedlægge sognefoged embedet fra 1.4.1970. 

Det vedtoges  at forhandle med  Hans Philipsen  om køb af jord til en  rasteplads ved Odderkær . 

Det vedtoges  at ansætte Niels Hansen  som hjælper på kommunekontoret i Marts måned .   

Drøftelse om vandløbssagen vedr. Hans Johnsen Holm. Det vedtoges  at overgive  

til sagfører Pluum - Jensen Sønderborg. 

Genoptagelse af sagen om master eller kabel på byggeområdet . Det vedtoges at  opsætte master. 

Til kommunal og amtsrådsvalget den 3 marts 1970  bliver det samlede sogneråd og P. Steg en 
valgbestyrelse samt M.Hansen og Niels Hansen som til forordnede for  kommunens vælgere. 

 Ansøgning  om byggetilladelse fra snedkersvend Mathias Grau om tilbygning af værelser.     Kunne 
anbefales. 

27.2 

Tilladelse til  arealerhvervelse for udvidelse af kommunens veje.  De tilkaldte lodsejere  blev bekendt med 
vejudvidelsen,  og følgende  forlig enedes man om en pris af 1 kr. pr. m2  for landbrugsjord + udlempe 
erstatning, og 2 kr.  pr. m2   havejord . De af kommunen  afståede arealer tilskødes de tilgrænsende 
lodsejere vederlagsfrit.  
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1.3  

Køb af areal til rasteplads art,, mr.9 ved Hans Philipsen Holm beliggende  ved  Oddekær. Arealets 
størrelse ca, 2500 m2. Efter forhandling  enedes man om en pris på 1 kr. pr.  m2 . omkostninger betaler 
Holm kommune. 

 

17.3.  

Ansøgning fra Holm  skoleskak om tilskud  til en rejse til København (  (Skakturnering )  Der bevilges et 
tilskud  pr, elev stort  50 kr. for 11 elever, samt  

142,75 kr.  for lederen. 

Vilkår for sammenlægning af  Nordborg, Egen, Havnbjerg, Holm, Oksbøl, Pøl og Svenstrup sognekommuner 
i Aabenraa-Sønderborg amt blev underskrevet. 

Referater fra sammenlægningsudvalgsmøder  24/11.69 - 22.12.69 - 15.12.69 -  12.1.70  - 23.2.69 - 
9.2.70 -  16.2.70 -  Kunne godkendes. 

Tilbud på beplantning  ved parkeringspladsen ved det nye boligområde.  Tilbud 

fra gartner  Samuelsen Nordborg, stort 2132,40 kr..  Kunne tiltrædes.  

Solgt byggegrund til snedkermester  Laur. L. Høi  ca 900 m2.  

 Sign.  Chr. Antonsen, M. Hansen,  M. Frederiksen,  Niels Hansen. 

 

19.4  

Ansøgning om tilbygning for Jac. Jessen Holm  udhus. Det vedtoges at give tilladelse til det ansøgte udhus, 
stort 4 gange 9 m men at den bygges efter landsbyggeloven samt sundhedsmyndighederne. 

 

Afsluttet Marts 2003. CH. 

 

 

 


