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Brugergrupper i Holm Sogneforening

Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978.
Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel
kulturelt som selskabeligt samt medvirke i alle sager til styrkelse af sognets interesse af
social og teknisk art og samtidig være til hjælp for de folkevalgte råd.

Under Holm Sogneforening er der for tiden følgende brugergrupper:

Indlæg i Holmboen

Aktivitet

Bladets spalter er åbne for alle medlemmer. Har du noget på hjerte, er du velkommen
til at komme med indlæg til Holmboen. Har du adgang til en computer, kan du fx
maile en wordfil med dit indlæg, du kan ringe til en af os, du kan aflevere det personligt eller sende det i posten.
Materiale til næste nummer af Holmboen skal være redaktionen i hænde senest:
15.april 2011.
Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november.
Oplag:
300 stk.
Løssalgspris:
kr. 30,00
Redaktion:
Jonna Neumayr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf. 2847 4281
E-mail: baunbjergvej@gmail.com

Kontaktperson

Adresse

Telefon

Fællesspisning........... Joan & Tom Møller.............Dyvigvej 8.............................. 7449 1788
HAT................................ Jørgen Hornshøj.................Egestien 3.............................. 7449 0023
Lotto.............................. Hanne Kock..........................Møllegade 48........................ 7445 2945
Lokalhistorisk............. Christian Jessen . ...............Møllegade 68 ...................... 7445 1165
Holmboen................... Jonna Neumayr..................Baunbjergvej 11.................. 2847 4281
Musik............................. Ib og Anne Marie...............Nørrehaven 12..................... 7449 0418
Ungdomsklubben.... Søren Kolmos......................Damgade 16......................... 4141 3323
Har du lyst til at deltage i en eller flere af disse aktiviteter, kontakt da venligst en af
ovenstående personer.
Er du derimod interesseret i selv at starte en ny gruppe op, kontakt da venligst en fra
bestyrelsen.

Bestyrelsen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
PR og bolig:
Teknik og miljø/pedel:
Pedel:
Revisor:
1. suppleant:
2. suppleant:

Lasse Holm Juhler, Ramsdam 8 . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurt Kjærgaard, Møllegade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lissi Sadolin, Damgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gitte Kjærgaard, Ellehave 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per Larsen, Hellesøvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans Chr. Jessen, Møllegade 62 . . . . . . . . . . . . . . .
Jan Philipsen, Bøgestien 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerda Lorenzen
Frede Rasmussen
Jessie Dowdall

tlf. 4017 3968
tlf. 7445 3625
tlf. 7449 0561
tlf. 7445 2886
tlf. 7445 2138
tlf. 2372 8757
tlf. 7449 0492

For- og bagsidebillede: Baunbjergvej, Holm, december 2010
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Tirsdag den 15. februar
åbner der et nyt autoværksted på
Møllegade 3 i Holm (bag ved Dyvig Marine).
Alle er velkommen til åbningsreceptionen
på dagen, mellem kl. 14 og 17.

Mellemvej 21 • 6430 Nordborg • Telefon: 7449 0379
E - m a i l : a d m @ c o l o r s i g n s . d k • w w w. c o l o r s i g n s . d k
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Ægteskab og ambitioner
– Verdensmænd og landsbykoner
Er det en overskrift der beskriver Holmboerne? Ja, det kunne det være, men det er titlen
på vinterens teaterforestilling i HAT. Man vil måske ikke kunne genkende sig selv i de
personer der optræder i stykket, men man vil helt sikkert kunne genkende mange fra
sin nære omgangskreds. Da stykkets morale ikke ligger lige for, så vil vi lade publikum
selv om hvilken morale de vil udlede af det.
Men stykket er morsomt. Så kom og se det. Historien er om datteren Ulla som kommer
hjem på besøg, fra København for at præsentere sin kæreste Thorstein, en ældre studerende som hun vil giftes med. Moderen Ellen er i tvivl om datteren har valgt rigtigt, men
på den anden side, hvis det er ægte kærlighed som i ugebladene, så må det jo være
sådan. Faderen Carl er stik imod forholdet, han ønsker gårdens karl, Arne, som svigersøn, selvom Arne er ved at dyrke en ny forbindelse med økonomen Karen, som han har
truffet på et højskoleophold. Carl bliver opildnet til at afprøve den kommende svigersøn af Ullas bedstemoder, den tunghøre Katrine. Dansk teaterforlag skriver at det er et
stykke om dagligdag, kulturforskelle, intriger og skjulte dagsordner. Men her må jeg i
sandhedens interesse lige indskyde, at det er en dagligdag på doping.
Vi vil gerne lave en forestilling i hyggelige rammer, hvor man kan komme og more sig
i et par timer, så man glemmer mavebesvær og utætte gummistøvler. Og fra teaterets
side kan jeg sige, at det kommer til at lykkes.
Vi er begyndt at øve, og forestillingerne løber af stablen som sædvanlig.
Generalprøve
Premiere
Forestilling

fredag den 4. marts kl. 15.00
fredag den 4. marts kl. 19.30
lørdag den 5. marts kl. 19.00

Entré 25 kr.
Entré 50 kr.
Entré 50 kr.

Billetter kan købes på sognegården torsdag den 24. februar og torsdag den 3. marts i
kontorets åbningstid kl. 18 – 19.
Efter aftenforestillingerne er Holmbostuen åben for almindelig slendrian og andet
socialt samvær.
Vi har solgt 3 forestillinger til andre foreninger, de vil blive afviklet i perioden den 8.
marts til og med søndag den 13. marts. Alle forestillingerne vi foregå på vores scene i
sognegården.
Jørgen Hornshøj
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Vinaften på Holm Sognegård
fredag den 25. februar 2011 kl. 19.30
Der serveres udsøgte vine fra Vinhuset-Pieroth
Konsulent: Poul Witt

Et opråb til alle cyklister og fodgængere!
BRUG REFLEX og/eller LYS når i cykler/går tur i mørket.
Det er meget svært for bilisterne at se jer uden.

Pris: 150 kr. pr. person
Tilmelding på til Per Larsen, mobil 2124 8404 eller
Gitte Kjærgaard, mobil 2293 2886,
senest den 16. februar
Kom og smag 12 udsøgte vine. Dertil serveres en let osteanretning.

Entreprenør
Aut. kloakmester

Se forårsprogrammet på
www.olferts-venner.dk
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Billeder fra Høstfesten 2010

Ølvognen med de to søde barpiger blev brugt flittigt.
Høstfesttalen 2010 blev holdt af Kim Madsen.

Der var godt gang i musikken.

Der var rigtig god tilmelding til høstfesten.
HAT kom også og gav en lille opvisning.

By- og strandrensning den 22. marts kl. 10.00

Generalforsamling
i Holm Sogneforening

Nu da dagene igen bliver længere, og vi går foråret med de mange fine farver i
møde, vil vi gerne have hjælp til, at vi alle kan nyde vores smukke område, uden
at skulle se på alt det skrald som ligger i grøfter og hegn.

tirsdag den 22. februar 2010 kl. 19.30
afholder Holm Sogneforening generalforsamling

Derfor holder vi by- & strandrensning inden græsset begynder at gro for
meget. Det vil glæde os, hvis alle der har mulighed for at komme møder op i
Sognegården, hvor vi samles til at starte med. Hvis du ikke har mulighed for at
møde op kl 10.00, kan du kontakte en fra bestyrelsen og aftale, hvornår det er
muligt. Når rensningen er overstået, er sogneforeningen vært med øl, vand og
pølser.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Sogneforningen er vært ved en en kop kaffe, øl eller vand.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Transport

Møllegade 27, Holm
6430 Nordborg
Tlf.: 74 45 89 00
Mobil: 40 13 77 95

NORDBORG TRÆLAST • Holmgade 39 • 6430 Nordborg
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Fastelavnsfest

Check ind på vores hjemmeside
www.holm.infoland.dk

Kom med til fastelavnsfest i Holm Sogneforening

lørdag den 26. februar kl. 11.00
på Holm Sognegård.
Der uddeles præmie til den bedst udklædte.
Alle børn skal ledsages af mindst 1 voksen.
Så mød op og tag hele familien med til fastelavnsfest.
Pris pr. voksen er kun 25,- kr.
Tilmelding skal ske til Else Christensen på 7445 3406
eller Ann Boysen på 2656 7222
Sidste frist for tilmelding er den 20. februar
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Nordborg
Telefon 74 45 05 52

Gode dagligvarer
hver dag!
– lige ved hånden
til den rigtige pris!
15

Billeder fra Helligtrekonger 2011
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Minibyen – et udsnit af Holm ca. år 1772
I 2004 fik Lissi Oblingen en idé, som gik ud på at lave et udsnit af Holm fra omkring
1772. Året 1772 blev valgt, fordi det var året for udstykningen. Og udsnittet skulle
dække fra Jollmannds gård til og med kroen, og være på 18 matrikelnumre.
De kontaktede Anders Bruun, Ruth Petersen og Bodil Sørensen – senere kom Henrik
Bøgner, som var formningslærer med.
Ingen af os havde prøvet noget i den retning før, og vi havde en del møder, før vi fandt
ud af at få støbt de første huse.
Vi er nu så vidt færdige, at vi skal til at forme terrænet – og lave små figurer. Og derefter
fremstille en montre, som det kan være i. Det har været vores mål, at modellen gerne
skal stå på Jollmandsgård.
Erik Matthiesen, Anders Bruun, Henrik Bøgner og Bodil Sørensen

Fra Cykelklubben
Lige en lille hilsen fra cykelklubben med ønsket om et rigtigt godt nyt år!
Vi ser frem til at vi igen her i 2011 må få mange skønne ture her i omegnen. Vi starter
nok op mandag den 2. maj. Vi har før startet sidst i april, men da det jo (i følge den nye
kalender) er 2. påskedag, venter vi en uges tid og håber på fint vejr samt medvind på
cykelstierne. Vi ses.
Mange hilsener
Annelise

Salg . Service . Reparation . Maskinvedligeholdelse . Nybygning

NIS DREYER · Aut. el-installatør
Brønd 7a · Holm · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 02 01
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Juletræsfest
Der blev i år afholdt juletræsfest i Holm sogneforening. Det var en vellykket eftermiddag, hvor der igen kom liv og stemning i den gamle skole. Børnene havde lavet meget
smukt julepynt til træet, som de alle var med til at pynte. Der blev hygget rundt ved de
julepyntede borde, hvor der blev spist æbleskiver, drukket gløgg, kaffe og saft til børnene. Dette foregik til levende musik af Marianne og Annemette – det siger vi tak for.
Den glade stemning forsatte omkring juletræet, hvor både børn og voksne sang med
på julens melodier. Børnene råbte taktfast på julemanden som hørte deres kalden og
lagde vejen forbi med store godteposer. Til stor glæde for alle.
Tak for stor opbakning til dette arrangement samt til sponsorer, arrangører, hjælpere og
julemanden der lagde vejen forbi vores lille by.
Vi håber juletræsfesten, vil blive en del af de faste traditioner som den gamle skole danner rammen om.
Nisserne
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Fællesspisning
Hermed datoer for fællesspisning:

1.

1.

5.

februar

marts

april

Tilmedling som sædvanlig søndagen op til datoen.
Tom og Joan
Dyvigvej 8
Tlf.: 7449 1788
Mobil: 2537 1788

Lottokalender 2011
I Sydbank er det vores mål at lytte
til dine behov, så vi bedre kan forstå

7.

21.

februar

februar

7.

21.

4.

18.

marts

marts

april

april

og handle efter dine ønsker. Så kom
ind og fortæl os om dine drømme
og planer, så hjælper vi dig med at
gøre dem til virkelighed.
Velkommen i Sydbank!
Tlf. 70 10 78 79
info@sydbank.dk · sydbank.dk
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Fra Holmbodagbogen
Redaktionen skal beklage fejl og forglemmelser i årets løb. Der bringes nu en
supplering for året 2010.
Dagbogen føres af den lokalhistoriske gruppe på det månedlige møde. Her er
man stadig taknemmelig for tips om begivenheder i Holm.
Lokalhistoriske
Erik Matthiesen ...................... 74 45 03 08
Bodil Matzen............................ 74 45 17 88
Henriette Matthiesen . ......... 74 45 36 40, mobil 20 23 36 50
Niels Andresen ....................... 74 45 11 56
Andreas Andresen ................ 74 45 03 59
Hans Jessen ............................. 74 45 15 46
Jens Sandvei . .......................... 74 45 10 06
Hans Nørrelykke .................... 74 45 14 97
Jørgen Sarsgaard . ................. 74 45 11 54
Chr. Hansen ............................. 74 45 17 25
Chr. Jessen................................. 74 45 11 65
Rettelser
15. juli: Gudrun Sundre bor Nørrehaven 4.
5. august: Tenna Holm og Lasse Schmidt, Ramsdam 8, blev gift .
Er ”smuttet”
14. marts: Bodil Rasmussen, Lønsømadevej 44, fyldte 60 år.
26. juli: Elly og Kaj Kørvell, Nørrehaven 5, kunne fejre guldbryllup.
22. juli: Dorte Fine og Allan Nielsen, Enghaven 5, fik en datter.
11. august: Marianne Villadsen og Mikael Werner, Baunbjerg 2, fik en datter, der
er døbt Medina.
Oktober 2010
Nedbør: 73,8 mm i Nørrelykke.
1.
		
4.
9.
9.
12.
18.

24

Døde Birthe Jeppesen, tidligere Hellesøvej 29, på Guderup plejecenter, 75
år gammel.
Der var lotto i sognegården.
Der var irsk aften i sognegården med 104 deltagere.
Karin Sørensen, Dyvigvej 10, fyldte 60 år.
Fællesspisning i sognegården med 40 deltagere.
Ulla og Allan Sarsgaard, Hellesøvej 23, fik en datter

18. Pia og Hugo Gerner Petersen, Lønsømadevej 28, kunne fejre sølvbryllup.
18. Lotto i sognegården.
18. Døde fhv. købmand i Holm (Møllegade 79) Kristen Schultz, Guderup, 89 år.
24. Hans Peter Sørensen, Hellesøvej 15, fyldte 70 år.
25. Lotto i sognegården.
30. Var der åbent arkiv med i alt 10 gæster og medlemmer.
Hellesøvej 21 er solgt til Kim Rohde og Henny Jensen.
November 2010.
Nedbør: 66,5 mm. i Nørrelykke.
1.
2.
3.
		
6.
8.
		
8.
		
		
		
		
		
		
		
15.
19.
27.
		
27.
29.
30.
		

Lotto i sognegården.
Fællesspisning i sognegården med 40 deltagere.
Døde Cathrine Schwensen, Smedeby, 95 år gammel. Hun var født
Jollmand, Nørrelykkevej 12.
Klapjagt.19 jægere og 2 m. stok. De skød 2 rådyr og 1 fasan.
4 medlemmer fra lokalhistorisk gruppe deltog i lokalarkivernes fællesmøde i Graasten.
Var der politikerbesøg på Jollmands gård af politikere og organisations		
folk: Fhv. minister Eva Kjer Hansen, M.F.erne Erling Bonnesen, Hans Chr. 		
Thoning og Ellen Thrane Nørby, regionsrådsformand Carl Holst, viceborg-		
mester Tage Petersen, Sdbg. kommune, byrådsmedlem Mette Christensen,
Svendborg, Daniel Staugaard og Erna Knöpfli, formænd for V. i Sønderborg
og på Midtals, landdistriktskonsulent Karsten Gram og sekretær Kirsten 		
Bruun.
Jørgen Sarsgaard redegjorde for gårdens historie og viste rundt. 			
Efterfølgende besøgte vi vineriet v. Grethe og Chr. Schmidt, Møllegade 21.
Lotto i sognegården.
Ellen Wolf, Brønd 11, fyldte 90 år.
Klapjagt med 28 jægere og 5 med stok. Der blev nedlagt 1 rådyr og 3 		
harer. Efterfølgende var der grønlangkålspisning i sognegården.
Åbent arkiv.
Lotto i sognegården.
På månedens sidste dag, gik der ild i en personbil, der var ved at blive 		
trukket i gang på Møllegade. Brandvæsnet blev tilkaldt og slukkede ilden.

December 2010
Nedbør: 32 mm. i Nørrelykke.
Omkring månedsskiftet blev der nedlagt slanger i Sportspladsen til fremtidig
opvarmning af sognegården med jordvarme.
7. Fællesspisning i sognegården med 50 deltagere.
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12.
12.
13.
		
13.
15.
16.
		
17.
18.
19.
23.
		

Elna Lynge, Baunbjerg 5, fyldte 70 år.
Børnene pyntede juletræ på Dyvig badehotel.
Luciaoptog på Dyvig badehotel med børn fra friskolen Østerlund. Gløg og
æbleskiver.
Christen Sandvej, Tangshave/Brønd fyldte 100 år.
Tækkemændene sluttede arbejdet på Jollmands gård.
Der blev tændt op i bageovnen på Jollmands gård, og der blev bagt brød t
til Julefrokosten.
Klapjagt med 22 jægere og 1 med stok. De skød 3 ænder og 1 fasan.
Var der julefrokost på Jollmands gård for arbejdsholdet m. damer.
Juletræsfest i sognegården for børn og forældre.
Begyndte en julesnestorm, som skabte mange vanskeligheder for jule-		
trafikken.

Jagten mellem jul og nytår måtte aflyses på grund af sne og influenza.
Peter Jepsen, Damgade 24, har solgt sin jord til Stenbæk/Stjørnsholm I.S.
Til amatørteaterarbejdet har H.A.T. fået 10.000 kr. fra Mads Clausens Fond.
Der har i 2010 været 52 rundvisninger på Jollmands gård med deltagelse af 860
gæster.

Møllegade 44-46 • 6430 Nordborg
Telefon: 7445 3127 • www.timco.dk

Åbent i lokalhistorisk arkiv
lørdag den 29. januar
lørdag den 26. februar
lørdag den 26. marts og
lørdag den 30. april
Med Cafè
kl. 14-17
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Lokalhistorisk Arkiv

Det er fortiden der ligger til grund for vor tid!

Fra en svunden tid

22.3.1930.
Det besluttedes at vedtage nedenstående skala for forhøjelse og nedsættelse af indtægten for kommuneskattens beregning.
Indtægter under 1000 kr. nedsættes med 60 %, 1000 -1199 kr. med 50 %, 1200 -1399 kr.
med 40 %, 1400-1599 kr. med 30 %, 1600-1799 kr. med 20 %, 1800-1899 kr. med 10 %,
1900-2199 kr. med 0%.
Indtægter over 2200 - 2999 forhøjes med 10 %, 3000 - 3999 kr. med 20 %, 4000 og over
med 30 %.
Til formand valgtes H. Hansen og til næstformand Mads Steg.

I gennemgangen af de gamle sognerådsprotokoller er vi denne gang nået frem til
året 1930 – det er krisetider

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

10.1.1930
Overslaget behandledes 2. gang og vedtoges uændret fra 1. behandling.
Brændevinsafgiften fastsattes som følger:
Andreas Sandvei 60 kr., Franz Thomsen 25 kr., Peter Clausen 50 kr., Th. Thomsen 25 kr.

31.3.1930.
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.
Sognerådet foretog derefter kasseeftersyn. Kassen udviste en beholdning af 1262,14 kr
hvilket stemte med kassebogen.

31.1.1930.
Det besluttedes ikke at lade udføre ekstraordinære vejarbejder i henhold til cirkulære af
14.12.29.fra min. for off. arbejder.
Der bevilgedes aldersrente 25,50 kr. månedlig.
Til stedfortræder for forligsmægler i tyendesager i stedet for Hans Jørgensen valgtes
medhjælper Johan Hellesøe, Holmskov.
Det besluttedes at anbefale andragendet om rutekørsel fra P. Holm, Nordborg til Lønsemai med en 13 personers ruteautomobil.
Hans Jørgensen anerkendtes som forsørgelsesberettiget i Holm kommune og ligeledes
Maren Nymand, Ullerup.
Der bevilgedes hjælpekassen 150 kroner.
7.3.1930
Det besluttedes med alle stemmer at afholde alle udgifter til grunderhvervelse samt
alle ulempererstatninger m.v. i anledning af vejudbygningen fra Holm til Dyvig.
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.
Der bevilgedes en patient på Spangsbjerg Sanatorium hjælp til et par støvler.
Følgende besluttedes og vedtoges:
Til regulering af bygaden fra Ellen Hellesø til Andr. Andresen vedtoges at ekspropriere
en del store og små parceller.
Forlig: 40 Øre pr. m² for markjord og 1 kr for havejord pr. m² 50 Øre pr. m. løbende hegn.
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28.4.1930.
Til vurderingsmand for faste ejendomme fra 1 juli 1930 til 30 juni 1936 valgtes Niels
Bertelsen, ogtil stedfortræder Christen Steg og Frederik Thomsen Holmskov, og til stedfortræder for Fr.Thomsen Lorenz Hansen.
Til brandfoged i stedet for Hans Hansen valgtes gdr. Chr.Christensen.
Der bevilgedes en person 21,25 kr månedlig i aldersrente fra 1 maj 1930.
Gangstiregulativet affattedes som sidste gang med den ændring at Lønsemajstien
udgår fra Holm til Brønd, og Ellehavestierne sammenlægges til 2,40 m. langs skoven.
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.
Det 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.
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 1 år.
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7.7.1930.
Andragende om indfødsret fra Nicolai Christiansen anbefales.
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.
Det besluttedes at anskaffe en uniformshue til brandfogeden.
19.9.1930.
Snekastningsdistrikterne fastsættes.
Der bevilges til en landbrugsfaglig aftenskole i kommunen 50 Øre pr. undervisningstime og lokale med lys og varme.
Til vandsynsmand for den efter tur afgåede Mads Steg valgtes gdr. Hans Thomsen fra 1
okt. 1930 til 30 sept. 1934.
1.11.1930.
Andragende om enkebørneunderstøttelse bevilgedes med 320 kr. for 2 børn fra 9 -11
år. 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. 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.
Det besluttedes at bibeholde det nuværende fordelingsforhold 50 % af fast ejendom
og 50 % af formue og lejlighed.
Der bevilgedes 200 kr. til kommunens hjælpekasse.
Til aftenskoleundervisning i kvindelig håndgerning bevilgedes 50 Øre pr. time under
forudsætning af fornøden tilslutning og at statstilskud kan opnås.
Det besluttedes eenstemmigt at få den gamle skole solgt i løbet af vinteren.
Som tællingskommisærer ved folketællingen d. 5 nov. valgtes Sognerådet, Jens
Clausen, Jens Hansen, Fr. Thomsen, lærer Raun og lærer Jensen og som suppleant P.
Clausen.

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.
JS

Abildholm
Frugtplantage
Lønsemadevej 7, Holm
6430 Nordborg
Telefon 74 45 00 25

25.11.1930.
Plejelønnen fastsættes til 40 kr. månedlig, deri ikke indbefattet betaling for beklædning. Efter at have indhentet oplysninger besluttedes ikke at søge tilskud til ekstra
vejarbejde, som besluttet d. 1/11 d.Å.
1.12.1930.
Det besluttedes eenstemmigt ligesom i mødet d. 1 nov. at sælge den gamle skole.
Den gamle skole sælges til vognmand H. Hansen 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.
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BLOMSTER & PLANTER
Ulbjerggade 23, Nordborg
Telefon: 74 45 14 44
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Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup

