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Sämling

de i Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V . af 6te Ju li 1867 tz 51 
jfr. tz 45 affattede og as Jndenrigsministeren stadscestede

V e d t e g t e r  f o r  A m t s r a a - s k r e - s m e  i  K o n g e r ig e t .

(Trykt ved Jndenrigsministeriets Foranstaltning).

Äjolienhavn

Trykt yos I« H. Schultz.



V  e  d  t  « r  g  t

for

Aalborg Amt i Henhold til Lov af 6te Ju li 1867 § 51.

§ i .
Amtsforvalteren udforer fremdeles de Amts- 

repartitionsfonden og Amtsfattigkassen vedro- 
rende Kassererforretninger og opbevarer de disse 
Fonds tilhorende Activer, hvorimod Regnskabs- 
forelsen overgaaer t il Bogholderen. Ingen Jnd- 
betaling eller Udbetaling kan finde Sted uden 
i Henhold til en af Amtmanden udstedt og af 
Bogholderen noterct Ordre, dog med Undta- 
gelse af de Hartkornet paalignede Amtsreparti- 
tionsfondsbidrag, om hvis Storrelse Amtsfor
valteren ved en af Amtmanden underflreven 
og af Bogholderen noteret Communication er 
meddeelt Underretning.

Ordrerne skulle vcrre udstedte paa bestcmte 
Belob og til besternte Personer; de kunne om- 
fatte flere Jnd- eller Udbetalinger, ligesom der 
kan udstedes staaende Jndtoegts- og Udgifts- 
ordrer.

Enhver Jnd- eller Udbetaling fla l strax 
crediteres eller debileres Amtskassen i Amts- 
stuens almindelige Kassebog.

Qvitteringerne flulle forsynes med fort
lobende Nummere, som flulle paategnes Q vit- 
teringen og ansores i Kassebogen, og flal der 
derhos paa enhver Jndtcegts- og Udgiftsordre, 
saasnart Belobet er betalt, anfores Betalings- 
dagen. samt, forsaavidt Qvitteringen ikke er 
paatcgnet selve Udgiftsordren, tillige Qvitte- 
ringens Lobe-Nummer.

§ 2.
Alle Jndtoegts- og Udgiftsordrer forsynes, 

hver S lag s  Ordrer for sig, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt

af den Conto i  Aarsoverflaget, for hvilken det 
paagjcrldende Belob fla l fores til Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtocgter og Ud- 
gifter forer Bogholveren socrflilt for hver af 
disse Fonds:
deels en Dagbog, i hvilken de i  Regnflabs- 

aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift beordrede 
Summer anfores med Angivelse af Ordrer- 
nes Nummer og Datum, 

deels en Hovedbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti, for hver af de forfljellige 
Poster i Aarsoverflaget samt for Forfluds- 
tagere efter §  4.

§  3.
Inden den 7de i nceste Maaned flal 

Amtsforvalteren tilstille Amtet Regnflab for 
den foregaaende Maaned. Regnflabet fla l in- 
deholde Forklaring over Hartkvrnsbidraget, hvad 
deraf er indkommet og resterer, og flal ved- 
lcrgges Afflrifter af Kasscbogen for Amtskas- 
sernes Verkommende, bilagte med Indtcrgts- 
og Udgiftsordrer samt Qvitteringer.

Naar en Ordre omsatter flere Belob, ved- 
lcegges den forst Jtegnskabet, naar samtlige B e 
lob ere betalte, eller ved Negnflabsaarets Ud- 
gang, selv om samtlige Belob endnu ikke ere 
betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnflab, 
v il Fortegnelse over de manglende Qvitteringer. 
voere at vedlcrgge giegnflabet og Forklaring 
derefter at gjore i  de folgende Ncgnflaber.

Med Regnflaberne for September og
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M arts Maaned afgives Forklaring om ude- 
staaende Restancer af Hartkornsbidraget i Over
emsstemmelse med Forordningen angaaende 
Amtstueoppeborfler af 8de J u l i  1840 §  43, 
og ville Restancer af dette Hartkornsbidrag for 
Fremtiden vcrre at opfore paa en scerstilt Liste 
og ikkc samlede med Restancerne af kongelige 
eller andre Skatter.

Regnstaberne afgives in cluplo, og Regn- 
flabct for M arts Maaned bilcrgges med For- 
tegnelse ligeledes in cluplo over Amtsraads- 
kredsens (Amtsrepartitionsfondens og Amts- 
fattigkassens) Activer, som beroe ved Amtstnen.

Om de ifolge Regnstaberne stedfundne 
Jn d - og Udbetalingcr tilforer Bogholderen det 
Fornodne paa vedkommende Conti i Hoved- 
bogen, ligcsom der ogsaa i  Dagbogen gjorcs 
en Bemcrrkning paa de Steder, hvor de paa- 
gjccldende Jndtcegts- og Udgiftsordrer ere op
ferte, om, at de nu ere blevne cffectuerede.

Forsaavidt Han ved at sammenholde det 
enkelte Regnstab med Bogholderiets Boger 
In te t sinder at erindre imod dets Rigtighed, 
tilbagesendes det ene Exemplar Amtssorvaltcren 
med Paategning desangaaenbe; i modsat Fald 
foranstalter Amtmanden den fornodne Berig- 
tigelse foretagen.

§  4.

De Forstud, som gives Veiinspecteuren, 
Retsbetjente, Sygehuusbestyrelser m. F l .  til 
dcraf at afholde Udgister, som paahvile Amts- 
fonden, anfores i Hovedbogen paa en scerlig 
Conto for enhver Forstudstager.

Bcd Regnstabsaarcts Udgang (eller hyp- 
pigere) indsender vedkommende Forstudstager et 
med beh orige Qvitteringer for de udbetalte 
Belob lcdsaget Iiegnstab over Anvendelsen af 
de Ham anviste Forstud tilligemed den Bchold- 
ning, hvert Ncgnflab maatte udvise.

Forstuddet fores derpaa t il Jndtcrgt paa 
Forstudstagercns Conto i Hovedbogen, og det 
af Forstudstageren udbetalte Belob fores til 
Udgist paa den Conto (eller de Conti) i Ho
vedbogen, hvorunder Udgisten henhorer.

§  5.
Budgetregnstabet for Amtsrcpartitions- 

fonden og Amtsfattigkassen aflcrgges af Bog

holderen inden den 31te M ai og flutter sig 
til Aarsoverslaget. Det bilcegges med a) en 
bekrcrftet Udstrift af Dagbogen, 0) de fra 
Amtsforvalteren og vedkommende Forstuds- 
tagere modtagne Regnstaber med dertil hö
rende B ilag , o) en Fortegnelse over de be- 
meldte Fonds tilhsrende Activer, samt den dem 
paahvilende Gjceld og 6) en Fortegnelse over 
de ved Regnflabsaarets Udlob henstaaende Jn d- 
tcrgts- og Udgiftsrestancer samt uberigtigede 
Forstud.

E t  Uddrag af Budgetregnstabet i  samme 
Form som Aarsoverstaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfores til Sam m enligning, offentlig- 
gjsres i  Amtsraadstidenden.

§ 6-

Revisor gjennemgaaer Regnflabet og til- 
bagesender det med sine Bemcrrkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Am ts
fattigkassen tilhorende Activer og om Udsaldet 
af dette Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcrrkninger. Revisors Bemcrrkninger be- 
svares inden den 7de August, hvorefter Regn- 
skabet med tilhorende Revisionsbemcrrkninger, 
Besvarelser og Revisors Vedtegninger inden den 
15de August afgives til Amtsraadet t il Paa- 
kjendelse.

§  7.
De om Kasse-, Anviisnings- og Regn- 

flabsvcrsenet samt om Bogholderiet givne B e
stemmelser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
flabsaaret 1868— 69.

§ 8.
Bogholderen bessrger Revisionen af samt- 

lige Sognecommuners Regnflaber. Revisionen 
skal vcere tilendebragt inden den Iste Septem
ber, og har Revisor ikke blot derved at un- 
derssge, hvorvidt Regnstabsforeren har begaaet 
nogen Fe il, men ogsaa at gjore de Udscrttelser, 
hvortil Sogneraadets Forhold i  saa Henseende 
künde give Anledning. Eftcrhaanden som Re
visor bliver fcrrdig med Regnstaberne, tilstilles 
de, forsaavidt de gjorte Udscrttelser dertil maatte 
give Anledning, vedkommende Regnstabsforer, 
og blive de med dennes og andre Paagjcrl-
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dendes Besvarelser af de gjorte Udscrttelser at 
tilbagesende Revisor inden 1 Maaned efter 
Modtagelsen. Med Revisors Vedtegnelser af- 
gives samtlige Regnskaber til Amtsraadet inden 
den Iste November, og flal da Decifionen af 
alle de gjorte Jndstillinger saavidt muligt vcrre 
tilendebragt inden Udlobct af den paafolgende 
December Maaned.

tz 9.
Secretairforretningerne, saavelsom de vo

rige ved Amtsraadet forefaldende Contoirforret- 
ninger, besorges fra Amtmandens Contoir, og 
tillcrgges der herfor Amtmanden en Contoir- 
holdsgodtgjorelse af 500 Rd. aarlig.

§ 10.
Bogholderen, Revisor, Amtsveiinspecteuren, 

Veiopsynsmcend og Tilsynsforere ved Amtets 
storre Vandlob udncrvnes af Amtsraadet.

Bogholderen antages med et halvt Aars 
Opsigelse og lonnes med 500 R d . aarlig, hvori 
tillige indcholdcs Vederlag for Revisionen af 
Sognccommuncrnes Regnskaber. De til Rcgn- 
skabsforelsen fornodne Protocoller anskaffes for 
Amtsrepartitivnsfondens Negning.

Den i tz 4 ommeldte Revisor for Amts- 
kassernes Regnflab m. v. antages paa 6 Aar 
og lonnes med 100 R d . aarlig.

Amtets Veiinspecteur, der tillige udforer 
Overklitfogdens Forretninger, antages paa et 
halvt Aars Opsigelse og lonnes med 1,600 Rd . 
aarlig, hvorhos der tillcrgges Ham 400 Rd. 
aarlig i Godtgjsrelse for Befordringsudgifter.

Lonningsvilkaarene m. m. sor Deiopsyns- 
mcrnd og Tilsynsforere ved Vandlobene be
stemmes ved deres Antagelse.

Hvorvidt der i  Tilscelde af Entledigelse 
kan tilstaaes en Bestillingsmand Pension, af- 
gjores i hvert enkelt Tilfcelde. Naar Pension 
tilstaaes, bliver Ministeriets Samtykke dertil at 
erhverve, hvilket dog ikke sinder Anvendelse 
paa Underststtelser, som i  Medhold af Lov af 
6te J u l i  1867 §  48 tilstaaes for et Aar ad 
Gangen.

§ 11.

T i l  at afgjore saadanne under Amtsraadets 
Virksomhed henhorende Säger, som fljonnes at 
vcrre af mindre Betydenhed og som ikke be- 
qvemt kunne beroe indtil ncrste Amtsraadsmode, 
nedscrttes et staaende Udvalg, bestaaende af 
Formanden og to andre dertil hvert Aar ud- 
ncrvnte Medlemmer. Dog flal det vcrre til- 
strcrkkeligt til at bevirke en S lag s  Forelcrggelse 
for det samlede Amtsraad, at der stilles For- 
langende derom af eet af Udvalgets Medlemmer.

I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. D . af 6te J u l i  1867 §  54 
stadfcestes foranstaacnde Bedtcrgt som gjcrldende for Aalborg Amtsraadskrcds, dog saaledes, at 
der til Bedtcrgtens §  1, 2det Stykke efter Ordene „staaende Jndtcrgts og Udgiftsordrer" foies 
folgende Bestemmelse: „hvilke Ordrcr dog kun knnne gjcclde for det enkelte Regnflabsaar, saa at 
de maae sornyes for det eller de paafolgende A a r" .

Zlldmrigsmillisteriet, den 29de Februar 1868.

Estrup.
S  ch o u.
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V  e  d  t  « r  g  t

for

Skanderborg Amtsraad, dets Forretningsgang, Anviisnings- og Kassel,asm, Regn- 
flabsvcesen, Revision m. m. ester Lov 6te Ju li 1867 og navnlig sammes § 51.

Bestemmelser der narrmest ved- 
komme Amtsraadet selv.

§ l .

Raadets Medlemstal vedliver at vcere 7, 
overeensstemmende med Jndenrigsministeriets 
Skrivelse 19de November 1855.

§ 2.

Ester den i sin T id  ved Lodtroekning i 
Amtsraadets Mode den 26de November 1858 
trufne Afgjsrelse afgaaer den mindre Halvdeel 
af Raadets Medlemmer, som vcclges af de 
hoistbestattede Eiendomsbesiddere, til Iste April 
1868 og den stsrre Halvdeel, som er valgt af 
Sogneforstanderskabernes Valgmcend, til iste 
April 1871. Herefter flulle begge Valgclasser 
asvexlende fratrcede ester 6 A ars Functionstid 
i Overeensstemmelse med Loven af 6te J u l i  
1867 § §  35 og 37.

§  3.
Valgene til Amtsraadet foretages i Skan 

derborg paa Bhens Raadhuus.

§  4.
Amtsraadets Moder afholdes ordentligviis 

paa Raadhuset i  Skanderborg, men, naar For- 
holdene gjore det nodvendigt eller hensigts- 
mcrssigt. kan andet Msdested bestemmes. I  de 
befalede Bekjendtgjorelser om Moderne stal selv- 
solgelig ncrvnes Tiden og Siedet for disse.

§  5.
A f Amtsraadet antages en Secretair, der 

tillige er Bogholder og lonnes med 360 Rd.

aarlig. Han har i det Hele at vcere Fo r
manden bchjcclpelig med alle Forretninger, der 
vedkomme Amtsraadet. Blandt Mere har Han 
nnder Formandens Tilspn baade i Moderne 
at fore Protocollen og ester Moderne at besorge 
trykt en Extract af Forhandlingerne samt tilstille 
Raadets Medlemmer de fornodne Asstrister af 
vigtigere Forflag m. m. Secretairen antages 
paa 3 Maaneders Opsigelse.

§ 6.
Saavid t muligt stulle de Säger, der blive 

at foretage i Moderne, sorinden circulere 
imellem Raadets Medlemmer, og der maa 
drages Omsorg for, at de uden Ophold blive 
jendte fra den Ene til den Anden, ligesom de 
ogsaa maa remitteres Formanden nogle Dage 
sorinden Modet.

§  7-
Tilsynet med Jordemodervcesenet og navnlig 

med Jordemoderboligerne fordeles sorelobig 
mellem Amtsraadets Medlemmer, saaledes som 
det efter deres Bopcrl falder beqvemmest.

Hvor Lmstccndighederne gjore det hensigts- 
mcrssigt, kan Raadet isvrigt give et eller flerc 
af dets Medlemmer i Forbindelse med Fo r
manden eller uden dennes Medvirkning en mere 
eller mindre udstrakt Bemyndigelse til. at op- 
trcrde paa Raadets Degne og tage de til en 
S ag s  Ordning fornodne Bestemmelser, hvorom 
Meddelelse bliver at indgive til Raadet.

§ 8.
Der tilstaaes ikke Raadets Medlemmer 

nogen Befordringsgodtgjorelse efter Loven af 
6te J u l i  1867 §  46.
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AmtsrepartitionSfonden og A m ts-! 
fattigkassen samt det disse vedkom-1 
men-e AnviiSnings- og Regnskabs- 

voesen.

§ 9.

Amtsforvalteren udforer fremdeles de Amts- 
repartitionsfonden og Amtsfattigkassen ved- 
rorende Kassererforretninger og opbevarer de 
disse Fonds tilhsrende Activer, hvorimod Regn- 
skabsforelsen overgaa» til Bogholderen. Ingen 
Jndbetaling eller Udbetaling kan finde Sted 
uden i Henhold til en af Amtmanden udstedt 
og af Bogholderen noteret O rdre, dog med 
Undtagelse af Jndbetalingen af de Hartkornet 
paalignede Amtsrepartitionsfondsbidrag, om hvis 
Storrelse Amtsforvalteren ved en af Amt
manden underskreven og af Bogholderen noteret 
Communication er meddeelt Underretning. 
Ordrerne skulle vcrre udstedte paa bestemte B e 
lob og til bestemte Person» ; de knnne omfatte 
flere Jn d - og Udbetalinger, ligesom der kan 
udstedes staaende Jndtcrgts- og Udgiftsordrer, 
hvilke Ordrer dog kun kunne gjcelde for det 
enkelte Regnflabsaar, saa at de maae fornyes 
for det paafolgende Aar.

Enhver Jnd- eller Udbetaling fla l strax 
crediteres eller debileres Amtskassen i  Amt- 
stuens almindelige Kassebog.

Qvitteringerne flulle forsynes med fort
lobende Nummer, som flal paategnes Qvitte- 
ringen og anfsres i Kassebogen, og flal der 
derhos paa enhver Jndtcrgts- og Udgiftsordre, 
saasnart Belobet er betalt, ansores Betalings- 
dagen, samt forsaavidt Qvitteringen ikke er 
paategnet selve Udgiftsordren, tillige Qvitte- 
ringens Lobenummer.

§  10.

Alle Jndtcrgts- og Udgiftsordrer forsynes, 
hver S la g s  Ordre for sig, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt 
af den Conto i Aarsoverfiaget, for hvilken det 
paagjcrldende Belob fla l fores til Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcrgt» og Ud- 
gifter fo r»  Bogholderen scrrflilt for hver af 
disse Fo nd s:

deels en Dagbog, i hvilken de i Regnflabs- 
aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift be- 
ordrede Summer anfsres med Angivelse 
af Ordrernes Nummer og Datum, 

deels en Hovedbog, i  hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forfljellige 
Poster i  Aarsoverflaget samt for Forfluds- 
tagere ester § 1 2 .

§ 11.
Inden den 7de i ncrste Maaned flal Am ts

forvalteren tilstille Amtet Regnflab for den 
foregaaende Maaned.

Regnflabet fla l indeholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget, hvad deraf er indkommet og 
resterer, og fla l vedlcrgges Afflrifter af Kasse
bogen for Amtskassernes Vedkommende, bilagte 
med Jndtcrgts- og Udgiftsordrer samt Qvitte- 
ringer. Naar en Ordre omfatter flere Belob, 
vedlcrgges den forst Regnflabet, naar samtlige 
Belob ere bctalte, eller ved Regnflabsaarets 
Udgang, selv om samtlige Belob endnu ikke 
ere betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnflab, 
v il Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
vcrre at vedlcegge Regnflabet og Forklaring 
derefter at gjore i de folgende Regnflaber.

Med Regnflaberne for September og M arts 
Maaned asgives Forklaring om udestaaende Re- 
stancer af Hartkornsbidraget i Overeensstemmelse 
med Frdn. angaaende Amtstueoppeborsier af 
8de J u l i  1840 § 4 3 , og ville Restancer af 
dette Hartkornsbidrag for Fremtiden vcrre ar 
opfere paa en scrrflilt Liste og ikke samlede med 
Restancerne af kongelige eller andre Skalier. 
Regnflaberne afgives iu lluplc», og Regnflabet 
for M arts Maaned bilcegges med Fortegnelse 
ligcledes iu äuplo over Amtsraadskredsens 
(Amtsrepartitionsfondens og Amtssattigkassens) 
Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Regnflaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetaling» tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i  Dagbogen gjores en 
Bemcrrkning paa de S te d » , hvor de paa
gjcrldende Jndtcrgts- og Udgiftsordrer ere op- 
forte, om, at de nu ere efsectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnflab
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med Bogholderiets Boger In te t finder at 
erindre imod dets Rigtighed, tilbagesendes det 
ene Exemplar Amtsforvalteren med Paategning 
desangaaende; i  modsat Fald foranstalter Amt- 
manden den fornodne Berigtigelse foretagen.

§ 12.
De Fo rflud . der gives Veiinspecteuren, 

Retsbetjente. Sygehuusbestyrelser m. F l .  t il deraf 
at afholde Udgifter, som paahvile Amtsfondene, 
anfores i Hovedbogen paa en scrrlig Conto for 
enhver Forskudstager. Ved Regnflabsaarets 
Udgang eller hyppigere indsender vedkommende 
Forskudstager et med behoriae Qvitteringer for 
de udbetalte Belob lcdsaget Regnflab oder An- 
vendelsen af de Ham anviste Forflud tilligemed 
den Beholdning, hvert Negnflab maatte udvise.

Forfluddet fores derpaa til Jndtcegt paa 
Forfludstagerens Conto i Hovedbogen. og det 
af Forfludstageren udbetalte Belob fores til 
Udgift paa den Conto eller de Conti i Hoved
bogen. hvorunder Udgiften henhorer.

§  13.
Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfonden 

og Amtsfattigkassen aflcegges af Bogholderen 
inden 31 te M ai og flutter sig til Aarsover- 
flaget.

Det bilcegges med: a) en bekrceftet Ud- 
flrift af Dagbogen. d) de fra Amtsforvalteren 
og vedkommende Forfludstagere modtagne Regn- 
flaber med dertil hörende B ilag . c ) en For- 
tegnelse over de bemeldte Fonds tilhorende 
Activer samt den dem paahvilende Gjccld og 
<I) en Fortegnelse over de ved Regnflabsaarets 
Udlob henstaaende Jndtoegts- og Udgifts-
restancer samt uberigtigede Forflud. E t  Ud-
drag af Budgetregnflabet i samme Form som 
Aarsoverflaget. hvis enkelte Poster rillige an
fores til Sam m enligning, offentliggjores i 
Amtsraadstidenden.

§  14.
De om Kasse- - Anviisnings- og Regn- 

flabsvcesenet samt om Bogholderiet givne B e 
stemmelser komme forst til Anvendelse paa 
Regnflabsaaret 1868— 69.

S .  AmtSraadets Detbestyrelse.

§ 15.

Hele Amtsraadskredsens Bei- og Vandlobs- 
vcrsen forestaaes as en Jnspecteur. der lsnnes 
med 1600 Rd . aarlig. 200 Rd . i Contoirholds- 
godtgjorelse og 4 Mk. 8 S k . i Befordrings- 
godtgjorelse pr. lobende M ü l. som Han reiser.

§  16.

Veiinspecteuren har til Assistance 4 Op- 
synsmcrnd foruden det fornodne Antal Vei- 
mcrnd. Opsynsmcendene lonnes hver med 
500 Rd . aa rlig , og i Befordringsgodtgjorelse 
gives dem fra 200 til 400 Rd . aarlig. De i denn« 
og soregaaende Paragraph tagne Bestemmelser 
ansees som forelobige.

§  17.

Ingen as de Mccnd, der herefter antages 
til Tjeneste ved Amtsraadskredsens Bei- og 
Vandlobsvcesen, v i l  der blive tilstaaet Pension, 
naar de afgaae. Jnspecteuren antages paa

Aars Opsigelse og Opsynsmcendene paa 
3 Maaneders Opsigelse.

§  18.

Jnspecteuren flal inden hvert Aars Ist« 
August have udarbeidet fuldstcrndigt Ovcrslag 
over samtlige Udgifter ved Amtsraadskredsens 
Bei- og Vandlobsvcesen i  nceste A a r , for at 
dette kan behandles i Amtsraadsmsdet i August 
Maaned og blive endelig vedtaget, inden 
Overflaget over Amtsrepartitionssondens Jnd- 
tcegter og Udgifter for nceste Regnskabsaar fla l 
foretages til forelsbig Behandling i November 
Maaned cster Loven af 6te J u l i  1867 §  52, 
samt navnlig for at Arbeiderne kunne blive 
bortliciterede tidlig paa Efteraaret.

§  19.
Naar saadant ansees hensigtsmcrssigt, kan 

der til Dcrkning af Udgifterne ved Amtsraads
kredsens Bei- og Vandlobsvcesen stilles Summer 
af indtil 2000 Rd . til Veiinspecteurens D is 
position. Han v il da have at asiccgge! Rede 
og Rigtighed for de af Ham anveNdte Belob 
bilagt med fornodne Betalings- og Qvitterintzs- 
listcr affattede efter de tidligere ved Ingenieur-
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corpsets Deitjeneste forrflrevne Regler, og led- 
sagede af behorig Attestation for Arbeidets 
Udfsrelse, forinden nye Summer maae anvises 
Ham til Bestridelse af de Udtcellinger, som 
kunne calculeres at ville medgaae i den paa- 
fslgende Maaned. Over de Udbetalinger. Vei- 
inspecteuren saaledes har havt i Regnflabsaaret. 
giver Han ved dettes Udlob en Generalberegning.

§ 20.
For Inspekteuren. Opsynsmcendene og Vei- 

mcendme udfcrrdiges scrrlige Jnstruxer.

V .  AmtsraadetS Revision.
§  21.

I  Henhold til Lov 6te J u l i  1867 §  54 
antages for 6 Aar ad Gangen en lonnet Re
visor. der fla l gjennemgaae og noiagtig revidere 
Amtsrepartitionsfondsregnflabet tilligemed de 
sorfljellige mindre Regnflaber. der komme til 
at staae i Forbindelse dermed. navnlig Thing- 
og Arrest- samt Sygehuusregnflaberne.

Ligeledes flal Han gjennemgaae og revidere 
Amtsfattigkasseregnflabet samt Communernes 
Regnflaber efter foranncrvnte Lovs §  28. Han 
besorger den Correspondance. som derved kan 
blive notwendig med Sogneraadene.

Endvidcre maa Han revidere Regnflaberne 
for de Amtsraadet underlagte Stistelser, Jn d- 
retninger og sorfljellige Legaler, samt forfatte 
de Beretninger om disses Forfatning m. m., 
der flulle indsendes til Revisionsdepartementet.

§ 22.

Revisor, der bliver at könne med 200 Rd . 
aarlig , fla l foretage Revisionen af de i sorrige 
Paragraph ncrvnte Regnflaber saaledes, som 
Bestemmelserne i Lov af 6te J u l i  1867 med- 
fore. og v il herefter saavel Revisionen af 
Communernes Regnflaber som af Amtsrcparti- 
tionsfonds- og Amtsfattigkasseregnflaberne m. m. 
blive baade en critifl Revision og en T a l
revision.

§  23.
Revisor gjennemgaaer Amtsrepartitions- 

fonds- og Amtsfattigkasseregnflaberne med hvad 
dertil Hörer og tilbagesender dem med sine 
Bemcrrkninger inden den 15de J u l i .  Han har 
tillige at foretage et Eftcrsyn af de Amts- 
repartitionsfonden og Amtsfattigkassen tilho- 
rende Activer og om Udfaldet af dette Estersyn 
at anfore det Fornodne i sine Bemcerkninger. 
Revisors Bemcrrkninger besvares inden den 7de 
August, hvorefter Regnflabct med tilhsrende 
Revisionsbemcrrkninger. Besvarelser og Revisors 
Vedtegninger inden den 15de August afgives 
til Amtsraadet til Paakjendelse.

§  24.
Efterhaanden som Revisor bliver fcrrdig 

med de ovrige Regnflaber, hvis Revision er 
Ham overdragen, tilstiller Han dem, forsaavidt 
de gjorte Udsattelser dertil give Anledning, til 
vedkommende Negnflabsforer eller Sogneraad, 
og flulle de dercfter med Besvarelse af de 
gjorte Antegnelser remitteres Revisor inden 
4 Uger efter Modtagelsen. Hvert Negnflab 
fla l under Afsenderens og Modtagerens Haand 
indeholde Oplysning om. hvorvidt de her og 
i Communalloven foreskrevne Tidsfrister ere over- 
holdte. Revisionen af de i  denne Paragraph 
omhandlede Regnflaber fla l af Revisor vcere 
fuldstocndig tilendebragt inden Iste September. 
Med Revisors Antegnelser og Besvarelserne af 
disse afgives Regnflaberne til Amtsraadet inden 
15de October.

§  25.
Enhver der, Amtsforvalteren undtagen, 

for Amtsrepartitionsfonden har Pengeoppe- 
bsrsler, navnlig selvfslgelig ogfaa Veiinspec- 
teuren, v il t il enhver T id  vcere undergiven 
Undersogelse af Hans Kasse ved et af Raadets 
Medlemmer, og flulde nogen Misiighed da 
derved vise sig, v il Han. foruden sieblikkelig 
Aff led,  vcere undergiven Lovgivningens almin- 
delige Straffebestemmelser i  den Anledning.

Saaledes vedtaget i Skanderborg Amtsraads Mode den 19de Februar 1868. 

Aarhuus StiftawthnuS, den 25de Febraar 1868.

Vahl.
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I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 §  54 
stadfcrstes foranstaaende Vedtccgt som gjerldcnde for Skanderborg Amtsraadskreds.

Jndenrigsministeriet, den 3die M arts  1868.

Estrup.
Schon.

V  e d t oe g t
for

Veile Amtsraads Kasse- og RegnstabSvlrsen m. v., affattet i Henhold til K 54 i Lov 
as 6te Ju li 1867 om Landcommunernes Styrelse m. v.

I .  Lonningsvilkaarcne for A m tsraa
dets Embeds- og Bestilliugsmoend samt 
dereS Ansoettelses- og Afskedigelses- 

maade

Embeds- og Bestiltingsmcrndene ere:
1. A m t s r a a d e t s  S c c r e t c e r  og B o g h o l -  

d e r ,  lonnes med 400 Rd . aarlig, antages 
af Amtsraadet og afskcdiges af bette.

2. A m t s r a a d e t s  R e v i s o r ,  lonnes med
150 Rd . aarlig, antages af Naadet paa 
6 Aar ad Gangen og afskediges ligeledes 
af bette. '

3. V e i -  og V a n d l o b s i n s p e c t e u r e n , 
lonnes med 1,800 Rd. aarlig , der stiger 
med 200 Rd . hvert 5te Aar indtil 2,400 
8td. samt nyder i Befordringsgodtgjorelse 
400 Rd . aa rlig ; Han antages af Raadct 
og afskediges af bette med Aars Varsel.

4. 4 B e i -  og V a n d l o b s a s s i s t e n t e r ,  
lonnes med 500 Rd. hver og erholde der- 
hos i fornodent Fald Befordringsgodtgjorelse, 
antages af Amtsraadet og knnne af bette 
afflediges med 3 Maaneders Varsel.

5. D e t  f o r n o d n e  A n t a l  V e i m c r n d ,  lon
nes med sra 20 R d . til 200 R d ., antages 
af Amtmanden og afskcdiges af denne lige- 
ledcs med 3 Maaneders Varsel.

De Embedsmoend og Bcstillingsmamd, der 
ere ansatte paa en bestemt Opsigelseskid, kunne 
dog strax afskediges uden Opsigelse, naar Af-

skeden er begründet i nogen af dem begaaet 
Mislighed.

Ingen as Raadets Embeds- eller Bestil- 
lingsmamd tilkommer Pensionsret; hvorvidt ved 
deres Afgang fra deres Function nogen Under- 
stotlelse kan tilstaacs dem eller nogen saadan 
ved deres Dod kan bevilges deres Enker, af- 
gjores af Amtsraadet i  fornodent Fald med 
Jndenrigsministericts Samtykke.

Lonningerne, saavelsom de Pensioner og 
Understottelser, der maatte blive tilstaaede, be
vilges iovrigt ved de vedtagne aarlige Bud- 
getter ovcr Amtsrcpartitionsfondens Jndtcegter 
og Ndgifter og kunne ved bisse forhoies eller 
nedscettes i fornodent Fald med Ministeriets 
Samtykke

I I .  Amtsrepartitioussondens og 
Amtssattigkassens Budget, Anviis- 
nings- og Regnskabsvoeseu samt 

Revision.

§
Amtscvmmunens Negnskabsaar regnes fra 

Iste April t il 31te M arts . Inden 15de Novem
ber affatter Amtmanden som Amtsraadets For- 
mand et Overslag over Jndta'gter og Ndgifter 
i det kommende Negnskabsaar. Dette Forslag 
forelcrgges Raadet til forelobig Behandling i 
et Mode i den sidste Halvdeel af November
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Maaned. Ved denne Bchandling afgjores, om 
noget og hvilket Belob af Udgifterne der flal 
paalcegges Sognekredsene til Udredeise ester § 50 
i Communalloven af 6te J u l i  1867. Den ende- 
lige Behandling af Overflaget finder Sted i 
et Mode inden Midien af M arts Maaned, i 
hvilket det Post for Post undergives Raadets 
Beflutning og Drostelse. Amtsraadets Bestem
melse om det Hartkornsbidrag, der i det paa- 
folgende Regnflabsaar fla l udflrives Pr. Tonde 
Hartkorn, meddeles Amtsforvalteren inden M id
ien af M arts Maaned.

§ 2.
I  Overflaget opfores alle de Jndtcrgter 

og Udgifter, der antages at ville forefalde i 
det paafolgende F inan tsaar, fordcelte i for- 
fljellige Conti og Underconti ester de forfljellige 
Form aal, for hvilke Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen have at virke. Derved folges 
for Amtsrepartitfonsfondens Vedkommende de i 
det af Jndenrigsministeriet soreflrevne Schema 
besteinte Jnddelinger.

§  3.
Hvor den til en Post medgaaende Udgift 

er bestemt enten ved Lovgivningen eller vcd 
Kontrakt eller ved staaende Bedtccgter eller ved 
Negjeringens Bestemmelse eller andre for Amts- 
raadet bindende Beslutninger, opfores Udgiften 
med dens noiagtige Belob. Det stimme gjcrl- 
der ,  hvor Amtsraadet forud har taget scrrlig 
Beflutning om enkelte Poster. Hvor en Udgift 
er uafhcrngig af Amtsraadets Beflutning, men 
bliver at udrede med et bestemt Belob , som 
dog ikke endnu er givet ved Budgettets Ved- 
tagclse, opfores det i forrige Aar udflrevne 
Belob , dog med Tillccg til eller Fradrag af 
hvad der sidst dcrtil er opkrcrvet for lidet eller 
for meget. Vcd alle andre Udgifter, som ere 
uafhccngige af Amtsraadets Bcvilling  lcrgges et 
Gjennemsnit af 5 Aars Udgifter til Grund, 
dog med stadigt Hensyn til de ved Budgettets 
Vedtagelse bekjendte Omstcendigheder, der lade 
formode en Tilgang eller Afgang eller tilstede 
en forelobig Calcule.

§  4.
I  Overflaget bliver paa Jndtocgtsflden at

opfore den Kassebeholdning, hvormed det sor- 
lobne Regnflabsaar kan antages at flutte. Dog 
har Raadet at tage under Overveielfe, hvad 
der passende kan ansees for den nodvendige 
normale Kassebeholdning, og forsaavidt den 
paaregnedc ikke maatte naae dette B e lo b , v il 
der for Amtsrepartionsfondens Vedkommende 
ved Udflrivningen vccre at sorge for dens For- 
ogelfe; forsaavidt den derimod overstiger B e 
lobet, v il det Overflydende kunne paaregnes til 
Dcekning af Aarets Udgifter.

§  5.
Det Belob, hvormed Amtsrepartitions- 

fondens Udgifter overstige de fra andre Sider 
paaregnedc Jndtcrgter, bliver det Belob, som 
flal tilveiebringes ved Udflrivning paa Amts- 
raadskredsens Hartkorn (Ovcrflagets 2den Jn d- 
tcegtspost). Om hvormeget der saaledes flal 
udredes pr. Tonde Hartkorn, og hvorledcs dette 
flal fordeles paa Aarets 2de Skatteterminer, 
bestemmer Amtsraadet.

§ 6.
D a  Amtsfattigkassens Jndtcrgter. tildeels 

ere usikkre, og da dens Udgifter for endeel ere 
obligatorifle og uafhccngige af Bevilling , flal 
der vcrre et Reservefond, som tillige kau tjene 
til Sikkerhed for de Belob, der t il Forrent- 
ning indscrttcs i samme, og paa Grund af 
deres ringe Storrelse eller Uvisheden af det 
Tidspunkt, da de atter ville blive udtagne, 
ikke egne flg til scrrligen at udlaanes mod 
Pantesikkcrhcd. I  saa Fa ld  bliver der at give 
de saaledes indsatte Summer scrrlig Sikkerhed 
i bestemte af Amtsfattigkassens Obligationer, 
som derom erholde fornodcn Paategning.

§  7-
Rcservcfvndets normale Storrelse anscrttes 

til 6,000 8ld. i Amtsfattigkassens egne Midler. 
H vis det gaaer ned under dette Belob flal 
Reservefondets Forogelse indtil en Storrelse af 
6,000 R d ., ved Udlaan eller Jndkjob af O bli
gationer, gaae forud for enhver ikke uundgaaelig 
Udgift.

Neservefondets Forogelse udover den fast
satte Su m  kan finde S te d , naar Omstcrndig- 
hederne tale derfvr.
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Reservefondet fla l bestaae a f:
n) Panteobligationer, hvori de til Forrentning 

indfludte Summer fortrinsviis flulle sikkres.
b) Obligationer for Udlaan til Communer, i  

Regien mod aarlige Afdrag. 
e) Creditforeningsobligationer (eller S ta ts-  

obligationer).

§  9.
Amtsforvalteren udforer fremdeles de Amts- 

repartitionsfonden og Amtsfattigkassen ved- 
rorende Kassererforretninger og opbevarer de 
disse Fonds tilhorende Activer, hvorimod Regn- 
flabslorelsen overgaaer til Bogholderen. Ingen 
Indbetaling cller Udbetaling kan finde Sted 
uden i Henhold til en af Amtmanden udstedt 
og af Bogholderen noteret Ordre, dog med 
Undtagelse af Indbetalingen af de Hartkornet 
paalignede Amtsrepartitionsfondsbidrag, om 
hvis Storrelse Amtsforvalteren ved en af Am t
manden undcrfircven og af Bogholderen noteret 
Communication er mcddeelt Underretning.

Ordrcrne skulle vccre udstedte paa bestemte 
Belob og til bestemte Perforier; de kunne om- 
fatte slere In d -  og Udbetalinger, ligesom der 
kan udstcdes staaende Iudtcrgts- og Udgists- 
ordrer, hvilkc Ordrer dog kun kunne gjastde for 
det enkelte Regnskabsaar, saa at de maac for- 
nyes for det paafolgendc Aar.

Cnhvcr In d -  cller Udbetaling skal strax 
crcditcres eller debileres Amtskassen i Amt- 
stuens almindeligc Kasscbog.

Ovitteringerne Fülle forsynes med fort
lobende Nummer, som skal paategnes Ovitte- 
ringen og anfores i  Kassebogen, og fla l der 
derhos paa enhver Jndtcrgts- og Udgiftsordre. 
saasnart Belobet er betalt, anfores Bctalings- 
dagen samt, forsaavidt Qvitteringen ikke er 
paategnet selve Udgiftsordren, tilligc Ovitte- 
ringens Lobe-Nummer. .

§  10.
Alle Jndtcrgts- og Udgiftsordrer forsynes, 

hvcr S la g s  Ordrer for sig , med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret, for hvilken 
det paagjcrldende Belob skal fores til Indtcrgt 
eller Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden

§ 8. og Amtsfattigkassen vedrsrende Indtcrgter og 
Udgifter forer Bogholderen scrrskilt for hver 
af bisse Fo nd s:

dee l s  en Dagbog, i  hvilken de i Regnflabs- 
aarets Lob til Indtcrgt og Udgift be- 
orbrede Summer anfores med Angivelse 
af Ordrernes Nummer og Datum .

deel s  en Hovedbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti, for hver af de forfljellige 
Poster i Aarsoverflaget samt for For- 
skudstagere efter § 1 2 .

§ 11.
Inden den 7de i ncrste Maaned fla l Am ts

forvalteren tilstille Amtet Negnflab for den 
foregaaende Maaned.

Regnflabet fla l indeholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget. hvad deraf er indkommet og 
resterer, og flal vedlcrgges Afflrivter af Kasse
bogen for Amtskassernes Vedkommende, bilagte 
med Jndtcrgts- og Udgiftsordrer samt O vit- 
teringer.

Naar en Ordre omfatter flcre Belob, ved
lcrgges den forst Regnflabet. naar samtlige 
Belob ere betalte, eller ved Negnflabsaarets 
Udgang, selv om samtlige Belob endnu ikke 
ere betalte.

Forsaavidt nogle af Ovitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Negnflab, 
v il Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
vcrre at vedlcegge Regnflabet og Forklaring 
derefter at gjore i de folgende Regnflaber.

Med Negnflaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om üdestaaende 
Restancer af Hartkornsbidraget i Overeensstem- 
melse med Frdn . angaaende Amtstueoppeborsier 
af 8de J u l i  1840 §  43, og ville Restancer af 
dette Hartkornsbidrag for Fremtiden vcrre at 
opfsre paa en scrrflilt Liste og ikke samlede 
med Restancerne af kongelige eller andre Skatter.

Negnflaberne afgives in cluplo, og Regn
flabet for M arts Maaned bilcrgges med Fo r
tegnelse ligeledes in äuplc» over Amtsraads- 
kredsens (Amtsrepartitionsfondens og Amts- 
fattigkassens) Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Negnflaberne stedfundne 
In d -  og Udbetalinger tilforer Bogholderen det 
Fornodne paa vedkommende Conti i Hoved-



13

bogen, ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores 
en Bemcrrkning paa de Steder, hvor de paa- 
gjccldende Jndtoegts- og Udgiftsordrer ere op
ferte, om, at de nu ere blevne effectuerede. For- 
saavidt Han ved at sammenholde det enkelte 
Regnflab med Bogholderiets Boger In te t 
sinder at erindre imod dets Rigtighed, tilbage- 
sendes det enc Exemplar Amtsforvalteren med 
Paategning desangaaende; i modsat Fa ld  for- 
anstalter Amtmanden den fornodne Berigtigelse 
soretagen.

§ 12.

De Fo rflud , som gives Veiinspecteuren, 
Retsbetjente, Sygehuusbestyrelser m. F l .  til 
beraf at afholde Udgister, som paahvile Amts- 
fonden, anfores i  Hovedbogen paa en soerlig 
Conto for enhver Forfludstager.

Ved Negnskabsaarets Udgang eller hyppigere 
indsender vedkommende Forfludstager et med 
behorige Qvitteringer sor de udbetalte Belob 
ledsaget Regnflab over Anvendelscn af de Ham 
anviste Forflud tilligemcd den Beholdning, 
hvert Regnflab maatte udvise.

Forfluddet forcs derpaa til Jndtcrgt paa 
Forfludstagerens Conto i Hovedbogen, og det 
as Forfludstageren udbetalte Belob fores til 
Udgift paa den Conto eller de Conti i Hoved
bogen, hvorunder Udgisten henhsrer.

§  13.
Budgetregnflabet for Amtsrepartitions- 

fonden og Amtsfattigkassen aflcrgges as Bog- 
hvldercn inden 31te M ai og slutter sig til

Aarsoverslaget. Det bilaegges med: a) en be- 
krcrftet Udflrift af Dagbogen, d) de fra Am ts
forvalteren og vedkommende Forfludstagere mod- 
tagne Regnflaber med dertil hörende B ilag ,
c) en Fortegnelse over de bemeldtc Fonds til- 
horende Activer samt den dem paahvilcnde 
Gjoeld, og ä) en Fortegnelse over de ved 
Negnskabsaarets Udlob henstaaende Jndtcegts- 
og Udgiftsrestancer samt uberigtigede Forflnd.

E t  Uddrag af Budgetregnflabet i samme 
Form som Aarsoverslaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfores til Sam m enligning, offentlig- 
gjsres i  Amtsraadstidenden.

§ 14.

Revisor gjennemgaaer Regnflabet og til- 
bagesender det med sine Bemccrkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at soretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen tilhorende Activer og om Ud- 
saldet af dette Eftersyn at anfore det Fornodne 
i sine Benurrkninger. Revisors Bemaerkninger 
besvares inden den 7de August, hvorefter Regn
flabet med tilhorende Revisionsbemcrrkninger, 
Besvarelser og Revisors Vedtegninger inden 
den I5de August afgives til Amtsraadet til 
Paakjendelse.

§  15.

De om Kasse-, Anviisnings- og Regnflabs- 
vcesenet samt om Bogholderiet givne Bestem- 
mclser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
flabsaaret 1868— 69.

I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrclse m. v. af 6te J u l i  1867 §  54 
stadfccstes foranstaaende Vedtcrgt som gjcrldende for Veile Amtsraadskreds, dog saaledes at der i 
Dedtcegtens § 10 3die Linie efter Ordet „Finantsaaret" indflydes: „samt af den Conto i 
Aarsoverslaget".

JndenrigSministeriet, den 3die Marts 1868.
Estrup .

Schon.
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Vedtargt
fv r

Th is t ed  A m t s r a a d s k re d s .

§ i .
Under Thisted Amtsraad anscrttes folgende 

Embeds- og Bestillingsmcend med de for hver 
isoer ncrvnte Lonningsvilkaar.

a) D e i -  og V a n d l s b s i n s p e c t e u r e n .  
Aarlig Lon 850 R d . foruden fri Besoldung 

og 1 R d . 48 ß. daglig i Dicrter.
As forncrvnte 850 Rd . befragtes de 700 

Rd. som Lon for Beiinspecteurbestillingen og 
de 150 Rd . som Lon for Vandlobsinspecteur- 
bestillingen.

d) 3 A s s i s t e n t e r  hos Dei- og Dand- 
lobsinspecteuren, hver med en aarlig Lon af 
100 Rd . foruden 1 Rd. daglig i  D icrte r*).

0) V e i m c r n d e n e s  Antal og Lonnings
vilkaar bestemmes for hvert Aar ved Aars- 
overslaget.

ä) D e t  l o n n e d e  M e d l e m  a f  I n 
s p e k t i o n e n  for  A m t e s  F a t t i g a r b e i d s -  
a n s t a l t  tillcrgges 100 Rd. aarlig.

e) B e s t y r e r e n  v ed  A m t e t s  F a t t i g  - 
a r b e i d a n s t a l t .  Aarlig Lon 200 R d ., sri 
Bolig med Afbenyttelse af Have og Jordlod 
samt sri Belysning, Brcendsel og Scebe.

k) Lcegen v ed  A m t e t s  F a t t i g a r -  
b e i d s  a n s t a l t .  Aarligt Honorar af 30 Rd.

g) D e n  M a n d , d e r  h o l d e r  A n d a g t s -  
o v e l s e r n e  i A m t e t s  F a t t i g a r b e i d s  - 
a n s t a l t .  Aarligt Honorar af 50 Rd.

Ir) D e n  M a n d ,  d e r  l ed e r  S a n g e n  
ved f o r n c e v n t e  A n d  a g t s o v e  l ser.  A a r
ligt Honorar af 20 Rd.

1) S e c r e t a i r e n  og K a s s e l e r  en ved 
S y g e h u s e t  i T h i s t e d .  Aarligt Honorar 
af 100 Rd.

k> O c o n o m e n  ved S y g e h u s e t  i 
T h i s t e d  har foruden taxtmcrssig Betaling 
for Patienternes Forpleining m. D . fri Bolig  
med Afbenyttelse af den tilliggende Have og 
Jordlod. Endvidere kan der tillcrgges Ham sri

) Jfslge derom af AmtSraadet tagen Beflutning, huor- 
paa der under 26de August 1868 er erhvervet Jnden- 
rigsministeriets Stadfustelse, foroges fra Iste April 
1869 AssistenterneS Antal til 4.

Belysning og Brcendsel imod et Dederlag, der 
fastfcrttes af Amtsraadct.

l) R e g n s k a b s f o r e r e n  ved S y g e h u 
set i V e s t e r v i g .  Aarligt Honorar af 50 Rd .

m) O c o n o m e n  v ed  S y g e h u s e t  i B e 
st er v i g  har foruden taxtmcrsfig Betaling for 
Patienternes Forpleining m. D . fri Bolig med 
Afbenyttelse af den tilliggende Jordlod samt fri 
Belysning, Brcendsel og Serbe.

u) P l a n t e u r e n  ved P l a n t a g e n  
C h r i s t i a n s g a v e .  Tillcrgges i Lon samt 
Godtgjorelse for Medhjcrlp og Opbevaring af 
Jnventariegjenstande 310 Rd . aarlig.

o) Det af Amtsraadet valgte M e d l e m  a f  
S a n d f l u g t s c o m m i s s i  onen  tillcrgges en 
Befordringsgvdtgjsrelse af 48 ß. pr. M ü l samt 
1 R d . 48 ß. daglig i  Dicrter.

p) A m t s r a a d e t s S e c r e t a i r o g  B o  tz- 
h o l d e r .  Aarlig Lon 300 Rd.

g) A m t s r a a d e t s  ' R e v i s o r .  Aarlig 
Lon 200 Rd .

§ 2.

De i foregaaende §  under a, d, ä — n og 
x anforte Embeds- og Bestillingsmcrnd ud- 
nccvnes og afstedigcs af Amtsraadet. Saavel 
fra Amtsraadets som fra vedkvmmende Embeds- 
og Bestillingsmcrnds Side stal Opsigelse skee 
til den Iste April eller Iste October med for- 
udgaaende r/? Aars Darsel og saaledes, at de 
Paagjcrldende, naar vittcrlig Embcdsforseelse 
foreligger, kunne opsiges med kortere Varsel 
eller endog, naar fornodent gjores, suspenderes 
af Amtmande» uden noget Darsel.

Veimcrndene antages af Amtsraadet paa 
et Aaremaal af i Regelen 3 A a r , dog saalc- 
des, at de i Tilfcrlde af vitterlig Pligtforsom- 
melse kunne afstedigcs af Naadet inden Udlobet 
af den T id , for hvilken de ere antague.

Naar nogen af de under n, d, e, k , m 
og n ncrvnte Embeds- eller Bestillingsmcend 
afstedigcs paa Grund af Aldcrdom eller Svage- 

 ̂ lighed eller afgaac ved Doden, v il det paa An- 
dragende fra den Afgaaedc eller Hans Enke
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komme under Overveiclse i Amtsraadet, hvor- 
vidt der paa Gnm d af Dedkommendes Trang 
og Bcrrdighed kan tillcegges Ham eller hende 
nogen aarlig Understottelse og da hvormegen.

Det under o ncrvnte Medlem af Sand- 
flugtscommissionen og Amtsraadets sstevisor vcrl- 
ges af Amtsraadet for et Tidsrum af henholds- 
v iis  3 og 6 Aar.

§  3.
Thisted Amt deles efter Amtsraadets ncer- 

mere Bestemmelse i 4 eller flere Kredse. Fo r 
hver af bisse Kredse udncrvnes et Udvalg be- 
staaende af 2 Amtsraadsmedlemmer. Disse 
Udvalg have hver for sin Krebses Bekommen
de navnlig i Mellemtiden mellem Amtsraads- 
moderne at varetage det Fornodne med Hensyn 
til det Amtsraadet p'aahvilende T ilsyn  med B i-  
veiene samt den stiaadet tilkommende Bcstyrelse 
af Landevciene, Hovedvandlobene og de Jorde- 
modrencs Boliger og andre Emolumenter ved- 
rorende Anliggender. Bei- og Vandlobsinspec- 
teuren saavelsom Hans Assistenter ere pligtige 
til at hde Udvalgene fornoden Assistence i saa 
Henseende.

4.
Det overdrages et staaende Udvalg, be- 

staaende af Amtmanden og tvende Amtsraads
medlemmer mellem Amtsraadets Moder at af- 
gjore alle til Raadcts Afgjorelse henlagte S ä 
ger, som ikke i Henhold til foranstaaende tz 3 
henhore under vedkommende Kredsudvalgs Af- 
gjorelsc og derhos ikke bor udsrrttes til nerste 
ordinaire Amtsraadsmode eller ere af den Be- 
tydning, at der findes Anledning til at sammen- 
kalde et extraorbinairt Amtsraadsmode til deres 
Behandling.

Efterat Aarsoverflaget i Henhold til Land- 
communallovens §  52 har vceret undergivet den 
forelobige Behandling i Amtsraadets November- 
msde, overgives det til det staaende Udvalg, 
som affatter det endelige Forflag til samme.

Dette Udvalg afgiver tillige Betcrnkning 
over alle Anliggender, vedrorende Sognekredscnes 
samt Amtsrepartitionsfondens og Amtsfattig- 
kassens Negnskabsvcrsen.

Det drager Omsorg for Frugtbargjorelsen 
af de Amtsrepartitionsfonden og Amtsfattig- 
fassen tilborende Capitaler overeensstemmende'

med de for offentlige M idlers Bestyrelse gjcel- 
dende Regler, ligesom det ogsaa tager Bcstem- 
mclse om den midlertidige Anbringelse af den 
Deel af bemeldte Kasses Beholdning, som 
maa holdes disponibel eller dog ikke strax kan 
erholdes udsat imod anordningsmacssig Sikker- 
hed. Udvalget fsrer endelig Tilsyn med, at 
samtlige Amtsrepartitionsfonden og Amtsfattig- 
kassen tilhorende Activer ere forsynede med be- 
horig Prohibitivpaategning.

§  5.
Amtsraadets Forhandlinger offentliggjores 

i en af Secretairen under Formandens Tilsyn 
redigcret Amtsraadstidende, af hvilken et E x 
emplar tilstilles ethvert af Amtsraadskredsens 
Sogneraad. I  Amtsraadstidendcn kunne tillige 
indrykkes saadanne Meddelelser, Erindringer 
eller deslige fra det staaende Udvalg eller For
manden, som det til Varctagelsen af de Am ts
raadet underlagte Anliggender maatte ansees 
hensigtsmcrssigt at rette til alle eller dog den 
storre Deel af Amtsraadskredsens Sogneraad.

Amtsraadstidenden samles i B ind  paa 2 
eller flere Aargange, og paahviler det Secre
tairen, naar et B ind  er afsluttet, ar udarbeide 
et fuldstcendigt Realregister til samme.

§ 6.

Amtssorvalteren udforer fremdeles de Am ts
repartitionsfonden og Amtsfattigkassen vedro
rende Kassererforretninger og opbevarer de disse 
Fonds tilhorende Activer, hvorimod Regnflabs- 
forelsen overgaaer til Bogholderen. Ingen 
Indbetaling eller Udbetaling kan finde Sted 
uden i Henhold til en af Amtmanden udstedt 
og af Bogholderen noteret Ordre, dog med 
Undtagelse af Indbetalingen af de Hartkornet 
vaalignede Amtsrepartitionsfondsbidrag, om hvis 
Storrelse Amtsforvalteren ved en af Amtman
den underskrevct og af Bogholderen noteret 
Communication er meddeelt Underretning. O r- 
drerne skulle vcrre udstedte paa bestemtc Belob 
og til besternte Perforier, de kunne omfatte flere 
In d -  og Udbetalinger, ligesom der kan udste- 
des staaende Jndtcegts- og Udgiftsordrer, hvilke 
Ordrer dog kun kunne gjelde for det enkelte 
Regnfkabsaar, saa at de maae fornyes for det 
paafolgende Aar.
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Enhver In d -  eller Udbetaling fla l strax 
crediteres eller debitercs Amtskassen i Amtftuens 
almindelige Kassebvg. Ovitteringerne flulle for- 
syncs med fortlobende Nummer, som flal paa- 
tegnes Qvitteringen og anfores i Kassebogen, 
og fla l der derhos paa enhver Indtcrgts- og 
Udgiftsordre, saasnart Belobet er betalt, an
fores Betalingsdagen samt, sorsaavidt Qvitte
ringen ikke er paategnet selve Udgistsordrcn, 
tillige Qvitteringens Lobenummer.

§  7-
Alle Indtcrgts- og Udgistsordrer forsynes, 

hver S la g s  Ordrer for fig , med sortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt 
af den Conto i Aarsoverflaget, for hvilken det 
paagjcrldende Belob fla l sores til Jndtcegt eller 
Udgist. Qver de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Indtccgtcr og Ud- 
gister fsrer Bogholderen scrrflilt for hver af 
disse Fonds,

d e e l s  en D a g b  og,  i hvilken de i Regn- 
flabsaarets Lob til Jndtcegt og Udgist beord- 
rede Summer anfores med Angivelse af O r
drer nes Nummer og Datum,

d e e l s  en H o v e d b o g ,  i hvilken aabnes 
de fornodne Conti for hver af de forfljellige 
Poster i Aarsoverflaget samt for Forfludstagere 
efter §  9.

§ 8.

Inden den 7de i nceste Maaned fla lA m ts- 
forvalteren tilstille Amtet en Opgjorelse over 
Amtskassernes Jndtcrgter og Udgifter i  den 
foregaaende Maaned. Opgjorelse» flal inde- 
holde Forklariug om Hartkornsbidraget, hvad 
deraf er indkommet og resterer, og flal bilcrg- 
ges med Asflrifter af Kassebogen for Am ts
kassernes Vedkommende med tilborende Jn d- 
tcrgts- og Udgistsordrer samt Qvitteringer. 
Naar en Ordre omfatter flere Belob, vedlcrgges 
den forst Opgjorelsen, naar samtlige Belob ere 
betalte, eller ved Regnflabsaarets Udlob, selv 
om samtlige Belob endnu ikke ere betalte.

Forsaavidt nogle af Ovitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Opgjorelse, 
v il Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
vcere at vedlcegge Opgjorelsen og Forklaring 
derester at gjore i de folgende Opgjorelser.

Med Opgjorelserne for September og M arts 
Maaneder afgivcs Forklaring om udestaaende 
Nestancer af Hartkornsbidraget i Overeensstem- 
melse med Forordningen angaaende Amtstue- 
oppeborseler af 8de J u l i  1840 §  43, og ville 
Restancer af dette Hartkornsbidrag for Frcm- 
tiden voere at opfore paa en scrrflilt Liste og 
ikke samlede med Restancerne af kvngelige og 
andre Skatter.

Opgjorelserne afgives in lluplo, og Opgjo
relsen for M arts Maaned bilcrgges med Fo r
tegnelse ligeledes iu äuplo over Amtsraadskred- 
sens (Amtsrepartitionsfondens og Amtsfattig- 
kassens) Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifslge Opgjorelserne stedfundne Jn d - 
og Udbetalinger tilfsrer Bogholderen det Fo r
nodne paa vedkommende. Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores en Be- 
mcerkning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Indtcrgts- og Udgistsordrer ere opfsrte, om, 
at de nu ere blevne effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde den enkelte Opgjorelse 
med Bogholderiets Boger In te t finder at er- 
indre mod dens Rigtighed, tilbagesendes det ene 
Exemplar til Amtsforvalteren med Paategning 
desangaaende; i  modsat Fald foranstalter Amt- 
manden den fornodne Berigtigelse foretagen.

§  9.
De Forflud, som gives Bei- og Dandlobs- 

inspecteuren, Retsbetjente, Sygehuusbestyrelser 
med Flere til deraf at asholde Udgifter, som 
paahvile Amtsrepartitonsfonden, anfores i Ho
vedbogen paa en scrrlig Conto for enhver For- 
fludstager. Ved Regnflabsaarets Udgang eller 
hyppigere, naar Saadant sorlanges, indsender 
vedkommende Forfludstager en med bchorige 
Qvitteringer for de udbetalte Belob ledsaget 
Opgjorelse over Anvendclsen af de Ham anviste 
Forflud, tilligemed den Beholdning, Opgjorel
sen maatte udvise. Forfluddet fores derpaa til 
Jndtcegt paa Forfludstagerens Conto i Hoved
bogen, og det af Ham udbetalte Belob fores til 
Udgist paa den Conto eller de Conti i Hoved
bogen, hvorunder Udgiften henhorer.

§  10.
Regnflabet for Amtsrepartitionsfonden og 

Amtsfattigkassen aflcegges af Bogholderen in 
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den den 31 teM ai og slutter sig »sie t ilA a rs -  
overflaget. D e l bilcrgges med ») e» bekrcrftet 
Udsknst af Dagbogen, b) de fta Amtsforvalte- 
ren og vedkommende Fvrskudstagere modtagne 
Opgjorelser med dertil hörende B ila g , e) en 
Fortegnelse over de bemeldte Fonds tilhorende 
Activer samt de» dem paahvilende Gjcrld og 
6) en Fortegnelse over de ved Regnflabsaare ts 
Udlob henstaaende Jndtcegts- og Udgiftsrestan- 
cer samt uberigtigcde Forflud. E n  Extract 
af Regnflabet i samme Form som Aarsover- 
flaget, hvis enkelte Poster tillige anfores til 
Sammenligning, offentliggjsres i Amtsraads- 
tidenden.

relser afgives til Amtsraadets Revisor, som 
gjennemgaaer >amme og gjor de yderligere Ud- 
scrttclscr, t il hvilke Han maatte stnde sig foran- 
lcdiget, D is je  Udscrttelser blive inden en Frist 
af 3 llger af Sogneraadets Formand at remit- 
tere med fornoden Desvarelsc, og Regnflabet 
afgives derefter med Revisors Betcrnkning til 
det staaende Udvalg. som paa Amtsraadets 
Vegne paakjender de gjorte Udscettelser. Ester- 
kommer Sogneraadct ikkc den af Udvalget af- 
>agte Kjendelse, forcleegges Sagen for Amts- 
raadet til videre Foranstaltning i Overeens- 
stemmel>e med Landcommnnallovens §  47,

§ 11.

Revisor gjennemgaaer Regnflabet og remit- 
terer det med sine Bemcerkninger inden den 
1 5 d e )u li ; Han har tillige at foretage et Efter- 
lyn af de Amtsrepartitionssonden og Amtsfat- 
tigkassen tilhsrende Activer og om Ndfaldet af 
dctte Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcerkninger. Revisors Bemcerkninger besva- 
rcs inden den 7de August, hvorefter Regnflabet 
med tilhorende Revisionsbemcrrkninger, Bcsva- 
rclser og Revisors Vedtegningcr inden den 15de 
August afgives til det staaende Udvalg, som 
med sin Betcenkning forelcegger Amtsraadet 
samme til Paakjendelse. '

§ 12.
De af Sogneraadenes Formcrnd aflagte 

RegNjkabtr tilligemcd de af Sognekrcdsenes Re- 
vsiorer gjorte Udscettelser med tilhorende Vesva-

§ 13.

Inden Aarets Udgang afgiver Revisor en 
Beretning om Udfaldet af den af Ham fore- 
tagne Revision af Sognekredsenes Regnflaber, 
som navnlig maa indeholde Oplysning om de 
i jamme hyppigst forefnndne Fe il samt en ester 
Amtsraadets ncrrmere Forskrift indrettet statistifl 
Oversigt over Storrelscn af de communale B yr-  
der i de forfljelligc Sognekredse.

§  14.

Denne Dedtcrgt trcrder i K raft den Iste 
Fannar >868 med Undtagelse a f, at Amtsraa
dets Revisor forst udnccvnes fra lste Januar 
1869, og at de om Kasse-, Anviisnings- og 
Rcgnflabsvcrsenet samt om Bogholderiet givne 
Bcstemmelscr forst komme til Anvendelse paa 
Regnflabsaaret 18«»/^ for Amtsraadskredscns 
Vedkommende og 1868 for Sognekredsenes 
Vedkommende.

Saalcdes vedtaget i Thisted Amtsraads Moder den 27dc og 28de November 1867 
samt 19de og 26de Februar 1868.

Thisted Amthmls, den 28de Februar 1868.

C. tlutzhorn.

I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 tz 54 
stadfoestes foranstaaende Vedtcegt som gjceldende for Thisted Amtsraadskreds.

Jiideilrigsministeriet, den 6te M arts 1868.

Estrup.
S  ch o u.
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V  e - t <r g t
for

Aarhuus Amtsraad, dcts Forretningsgang, Anviisnings- og Kasseimsen, Regnsiabs- 
vcrsen, Revision m. m. cster Lov 6te Znli 1867 og vavnlig sammes § 54.

Bestemmelser, der ncermest ved- 
komme Amtsraadet selv.

§ 1.
Naadets Medlemstal bestemmes til 9. Ester 

den i sin T id  ved Lodtrcrkning i  Amtsraadets 
Mode den 17de November 1858 trufne Afgjorelse 
afgaaer den mindre Halvdccl af Naadets Med- 
lemmer, som vcclges af de hoiestbeflattede Eien- 
domsbesiddere, til 1 sie April 1868, og den storre 
Halvdecl, som er valgt af Sogneforstanderska- 
bcrncs Valgmernd, t il lste April 1871. Her- 
cftcr flulle begge Valgclasser afvexlende fratrcr- 
de eftcr 6 Aars Functionstid, i Overecnsstem- 
melse med Lovcn af 6te J u l i  1867 tztz 35 og 37.

§ 2.
Valgene til Amtsraadet soretages i Aar

huus paa Byens Raadhuus.

§  3.

Amtsraadets Moder asholdes ordcntligviis 
paa Naadhusct i Aarhuus, men, naar Forhol- 
dene gsore dct nodvcndigt ellcr heustgtsmcessigt, 
kan andct Modested bestemmes. I  de befale- 
de Bekjendtgjorelser om Moderne skal selvfolge- 
lig ncrvnes Tiden og Siedet for disse.

A f Amtsraadet antages en Secre ta ir, der 
tillige er Bogholder og lonnes med 300 Rd . 
aarlig.

Han har i det Hele at vcrre Forinandcn 
bchjerlpclig med alle Forretninger, der vedkom- 
me Amtsraadet.

B landt Mere har Han under Formandens 
Tilsyn baade i Moderne at fore Protokollen, 
og cfter Moderne at besorge trykt en Extract 
as Forhandlingerne. Secretairen antages paa 
3 Maanedcrs Opsigelse.

§  5.
Saav id t muligt skulle de Säger, der blive 

at foretage i Moderne, forindcn circulere mellem 
Naadets Medlemmer, og der maa drages Om- 
sorg fo r, at de uden Ophold blive senkte fra 
den Ene t il den Anden, ligesom de ogsaa maae 
remitteres Formanden nogle Dage forinden M s- 
det. In te t Amtsraadsmedlem maa have en 
Sag  lanrgere end holst 2 Dage. Sagerne sen- 
des ved Bud paa Amtsrepartitionsfondens Be- 
kostning fra den Ene til den Anden. De S ä 
ger, der ikke have circuleret, lccgges t il Efter- 
syn for Medlemmerne i Amtsraadslocalet Dagen 
for Modet.

§  6.

Hvor Onrstcrndighedcrne gjore det hensigt- 
mcessigt, kan Raadet give et cller flere af dets 
Medlemmer i Forbindelse med Formanden eller 
uden dennes Mcdvirkning en mere eller mindre 
udstrakt Bemyndigelse til at optrcede paa Raa- 
dets Vegne og tage de til en S ag s Ordning 
fornodne Bcstcmmclser, hvorom Meddelelse bliver 
at indgive til Naadct.

8 .  Amtsrepartitionsfon-en og Amts- 
fattigkassen samt det disse vedkom- 

mende Anviisnings- og Regnskabs- 
vcvsen.

§ 7.
Amtssorvalteren udforer fremdelcs de Amts- 

repartitionsfonden og Amtsfattigkassen vedroren- 
de Kasscrerforrctningcr og opbevarer de disse 
Fonds tilhorende Activer, hvorimod Regnflabs- 
forelsen overgaaer til Bogholderen. Ingen 
Jndbetaling eller Udbetaling kan finde Sted 
uden i Henhold til en af Amtmanden udstedt 
og af Bogholderen noteret Ordre, dog med 
Undtagelse af Jndbetalingen as de Hartkornet
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paalignede Amtsreparntionsfondsbidrag, om hvis 
Storrelse Amtsforvaltcren ved en af Amtman- 
den underflrcven og af Bogholdercn noteret 
Communication er meddeelt Undcrretning.

Ordrerne skulle vwre udstedte paa besternte 
Belob og til bcstemte Personer, de kunne om- 
fatte flere Jnd- og Udbetalinger, ligesvm der 
kan udstedes staacnde Jndtcegts- og Udgistsordrer, 
hvilkeOrdrer dog kun kunne gjcclde for dct enkelte 
Regnflabsaar, saa at de maae fornyes sor dct 
paafolgende Aar. Enhver Jn d - cllcr Udbeta- 
ling fla l strax crediteres eller dcbitercs Am ts
kassen i  Amtstuens almindelige Kasscbog. Q vit- 
teringerne flulle forsynes mcd fortlobcnde Num
mer, som flal paategues Qvitteringen og an- 
fores i Kassebogen, og flal der derhos paa 
enhver Jndtcegts- og Udgiftsordre, saasnart Be
lobet er betalt, ansores Belalingsdagen samt, 
forsaavidt Qvitteringen ikke er paategnet selveUd- 
giftsordren, tillige Ovitteringens Lobe-Nummer.

§ 8.

Alle Jndtcegts- og Udgistsordrer forsynes, 
hver S la g s  Ordrer for sig, mcd sortlobende 
Nummer og Angivelse af Finantsaaret samt af 
den Conto i Aarsovcrflaget, for hvilken det 
paagjceldende Belob fla l forcs til Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Ud- 
gister forer Bogholderen sccrflilt for hver af 
disse Fo nd s:
deels en Dagbog, i hvilken de i Regnflabs- 

aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift beordrede 
Summer anforcs med Angivelse af Ordrer- 
nes Nummer og Datum, 

deels en Hovedbog, i hvilken aabncs de for- 
nodne Conti for hver af de forfljellige Poster 
i Aarsovcrflaget samt for Forfludstagere 
efter §  10.

§  d.
Inden den 7de i nccste Maaned flal Amts- 

forvalteren tilstille Amtet Negnflab for den fore- 
gaaende Maaned. Regnflabet fla l indeholde 
Forklaring om Hartkornsbidraget, hvad dcraf 
er indkommet og resterer, og fla l vedla'gges 
Affinster af Kassebogcn for Amtskasscrnes Bed- 
kommende, bilagte mcd Jndtcegts- og Udgifts- 
ordrer samt Ovitteringcr. Naar en Ordre om-

fatter flere Belob , vedlcrgges den forst Negn- 
flabet, naar samtlige Belob ere bctalte, eller 
ved Regnflabsaarcts Udgang, selv om samtlige 
Belob endnn ikke ere betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringcrne ikke 
kunne fremscndes med vcdkommcnde Negnflab, 
vil Fortegnelse over de manglende Ovitterin- 
ger vcere at vedlcrgge Ncgnskabct og Forklaring 
derefter at gjore i de folgende Regnskaber.

Med Rcgnskaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om udcstaaende Re- 
stancer af Hartkornsbidraget i Overeensstcmmelse 
med Frd . angaaende Amtstueoppeborfler af 8de 
J u l i  1840 §  4 3 , og ville Restanccr af dette 
Hartkornsbidrag for Frcmtiden vcere at opfore 
Paa en scrrflilt Liste, og ikke samlede med Ne- 
stanccr af kongelige eller andre Skatter. Rcgn- 
flabcrne afgives in äup lo , og Regnflabet for 
M arts Maaned bilcegges med Fortegnelse lige- 
ledes in äuplo over Amtsraadskredscns (Amts- 
repartitionsfondens og Amtsfattigkassens) Acti- 
ver, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Regnflaberne stedsundne Jn d- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogcn gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjceldende 
Jndtcegts- og Udgistsordrer ere opforte, om at 
de nu ere effcctuerede. Forsaavidt Han ved at 
sammenholde det enkclte Negnflab med Boghol- 
deriets Bsger In te t sinder at erindre imod dets 
Rigtighed, tilbagesendcs det ene Exemplar Amts- 
forvalteren mcd Paategning dcsangaaende; i 
modsat Fald foranstalter Amtmanden den for- 
nodne Berigtigelse foretagcn.

tz 10.
De Forflud, der gives Bcrinspectcurcn, Rcts- 

bctjcnte, Spgehunsbestyrclscr m. F l .  t il dcraf 
at afholde Udgifter, som paahvile Amtsfondene, 
anfores i Hovedbogen paa en scrrlig Conto sor 
enhver Forfludstager.

Bed Regnflabsaarcts Udgang eller hyppi- 
gcre indsender vedkommende Forfludstager et 

^med behorige Ovitteringcr for de indbetalte 
! Belob ledsagct Negnflab over Anvcndclsen af 
i de Ham anvistc Forflud tilligcmcd den Bchold- 
s ning, hvert Negnflab maatte ndvise. Forskuddct 
! fores derpaa til Jndtccgt paa Forskudstagereus
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Conto i  Hovedbogen, og det af Forfludstageren 
udbetalte Belob forcs t i l  Udgift paa den Conto 
eller de Conti i Hovedbogcn, hvorunder Udgif- 
ten henhorer.

§ 11-
Budgetregnskabet for Amtsrepartitionsfonden 

og Amtsfattigkasscn aslecggcs af Bogholderen 
inden 31te M ai og flutter sig t il Aarsoverflaget. 
Det bilcrgges med rr) en bekrccftet Udflrift af 
Dagbogen, b) de fra Amtsforvalteren og ved- 
kommende Forfludstagere modtagne Regnskaber 
med dertil hörende B ila g , e) en Fortegnclse 
over de bemeldte Fonds tilhorende Activer samt 
den dem paahvilende Gjcrld og <l) en Forteg- 
nelse over de vcd Negnskabsaarets Udlob hcn- 
staaende Jndtcrgts- og Udgistsrestancer, samt 
uberigtigede Forfkud.

E t  Uddrag af Budgetregnskabet i samme 
Form som Aarsoverflaget, hvis enkclte Poster 
tillige anfores til Sammenligning, offentliggjo- 
res i  Amtsraadstidenden.

8 12.

De om Kasse-, Anviisnings- og Regnflabs- 
vcrsenet samt om Bogholdcriet givne Bestem- 
mclser komme fsrst til Anvendelse paa Regn- 
flabsaaret 18«»/«,.

O . Amtsraadets Veibesityrelsc.

§  13.

Hele Amtsraadskredsens Bei- og Vandlobs- 
vcrsen forestaaes af en Jnspecteur, der lonnes 
med 1600 R d . aarlig, 200 Rd . i Contoirholds- 
gjorelse og 4 Mk. 8 ß. i Befordringsgodtgjo- 
rclse Pr. lobende M iil , som Han reifer.

Ingen af de M crnd, der Herester antages 
til Tjcneste veb Amtsraadskredsens Bei- og 
Vandlobsversen, v il der blive tilstaaet Pension, 
naar de afgaae.

Jnspecteure» antages paa '/» Aars Op- 
sigelse t il hvert Aars 1 sie April og Lpsynsmccndene 
samt Assistenten paa 3 Maaneders Opsigelse.

§  16.

Veiinspecteurcn lergger fuldsterndigt Budget 
over samtlige Udgister ved Amtets Bei- og Vand- 
lobsvcesen og indsender til Amtet inden hvert 
Aars Iste September Budgettet sor ncrste Regn
flabsaar.

8 17.

Naar Saadant ansees hensigtsmcrssigt, kunne 
de til Dcrkning as Udgifterne ved Amtsraads- 
kredsens Bei- og Bandlobsva'scn fornodne B e 
lob stilles til Vciinspecteurens Disposition. Han 
v il da have at aslcrgge Rede og Rigtighcd for 
de af Ham anvendte Belob, bilagt med for
nodne Betalings- og Qvitteringslister, affattede 
efter de ved Jngenieurcorpsets Veitjeneste fore- 
flrevne Regler og ledsagede as behorig Attesta
tion sor Arbeidets lldforelse, forinden nhe S u m 
mer maae anvises Ham til Bestridclse af de Ud- 
tccllingcr, som kunne calculercs at ville mcd- 
gaae i den paafolgende Maaned. Over de 
Udbetalinger, Beiinspecteurcn saaledes har havt 
i Regnflabsaaret, giver Han ved dettcs Udlob 
en Generalberegning.

8 18.

Fo r Jnspecteuren, Opsynsmerndene og Vei- 
mcendene udfcrrdiges scrrlige Jnstruxer.

IV. Amtsraadets Revifion.

§ 15.

8 14.
Deiinspecteuren har t il Assistance to Opshns- 

moend ved Landeveiene og en Assistent til al- 
mindeligt Brug, hvor fornodent gjores. S aa -  
vel Opsynsmerndene som Assistenten lonnes 
med en aarlig Gage af 500 R d . , og der til- 
lcrgges den ene Opsynsmand en aarlig Befor- 
dringsgodtgjorelse af 300 R d ., den anden O p
synsmand og Assistenten en aarlig Befordrings- 
godtgjorelse af 200 Rd. hver.

8 19.

 ̂ I  Henhold til Lov 6te J u l i  1867 §  54 an
! tages for 6 Aar ad Gangen en lonnet Revisor, 
! der flal gjennemgaae og noiagtig revidere Amts- 
 ̂ repartitionsfonds- og Amtsfattigkasseregnflaberne 
samt Communernes Regnflaber efter foranncrvnte 

 ̂ Lovs §  28.
, Han bessrger den Correspondence, som der
! ved kan blive nodvendig med Sogneraadene.
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Endvidere har Han at gjennemgaae Regn- 
staberne for de Legater, der staae under Amts- 
raadets T ilsyn , og forfatte de Beretninger om 
disses Forfatning m. in ., der skulle oversendes 
til Revisionsdepartementek.

8 20.
Revisor, der bliver at lonne med 200 Rd . 

aarlig, skal forctage Revisionen af de i forrige 
§  ncrvnte Negnskaber saaledes, som Bestemmel- 
serne i Lov Ote J u l i  1867 medfore, og v il hercfter 
saavcl Revisionen af Communernes Negnskaber, 
som af Amtsrepartitionsfonds- og Amtsfattig- 
kasse-Regnstaberne m. m. blive baade en kritisk 
Revision og en Talrevision.

§ 21.
Revisor gjennemgaaer Amtsrepartitionsfonds- 

og Amtsfattigkasseregnstaberne med hvad dertil 
Hörer og tilbagesender dem med sine Bemcerknin- 
ger inden den ibde J u l i ;  Han har tillige at fore- 
tage et Eftersyn af de Amtsrepartitionssonden 
og Amtsfattigkassen tilhorende Activer og om 
Udfaldet af dette Eftersyn at anfore det For- 
nodne i sine Bemcrrkninger. Revisors Bemcrrk- 
ningcr besvares inden den 7de August, hvorester 
Regnskabet med tilhorende Revisionsbemccrknin- 
ger, Besvarelser og Revisors Vedtegninger inden 
den löde August afgives til Amtsraadet til 
Paakjendelse.

Saaledes vedtagen i  Aarhuus Amtsra

Efterhaanden som Revisor bliver faerdig med 
de ovrige Negnskaber, hvis Revision er Ham 
overdragen, tilstiller Han dem, forsaavidt de 
gjorte Udsoettelser dertil give Anledning, til ved- 
kommende Regnskabsforer eller Sogneraad, og 
flulle de dcrefter med Besvarclse af de gjorte 
Antcgnclser remitteres Revisor inden 4 Uger 
efter Modtagelsen.

Hvert Regnstab skal under Afscnderens og 
Modtagerens Haand indeholdc L)plysning om, 
hvorvidt de her og i Communalloven forcskrevne 
Tidsfrister cre overholdte. Jlevisionen af de i 
dcnne §  omhandlede Regnstaber stal af Revisor 
vcere fuldstcendig tilendcbragt inden lste Septem
ber. Med Revisors Antegnelser og Besvarel- 
serne af disse afgives Negnstaberne til Am ts
raadet inden 15de October.

8 23.

Enhver der, Amtsforvalteren undtagen, for 
Amtsrepartitionsfonden har Pcngeoppeborsler, 
navnlig selvfolgelig ogsaa Veiinspecteuren, v il til 
enhver T id  vaere undcrgiven Undersogclse af 
Hans Kasse ved et af Raadets Medlemmer, og 
stulde nogen Mislighed da derved vife sig , v il 
Han foruden oieblikkelig Afsted vcrre undergiven 
Lovgivningens almindelige Straffebestemmelser i 
den Anledning.

>ds Mode den 6te d. M .

8 22.

Aarhuns Stiftamthuus, den lOde M arts 1868.

Dahl .

I  Henhold t il Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 § 54 stab
ilstes foranstaaende Vedtcrgt som gjoeldende for Aarhuus Amtsraadskreds.

Jndenrigsministeriet, den I9de M arts 1868.

Schon.
Estrup.
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B  e d t oe g t
for

Sore Amtsrepartitionssonds og Amtssattigkasses aarlige Overflag, Anviisningsvcrsen, 
Bogholderi, Kasse- og Negnstabsvoesen m. m.

I .  Aarsoverslaget.

§ 1.
Overeensstemmende med Loven af 6te J u l i  

1867 § 5 2  affatter Amtsraadcts Formand indcn 
hvert Aars 15de November Forsiag til et A ars
overflag for Amtsreparlitionsfoudcns og Amts- 
fattigkasscns Jndtcrgter og Udgiftcr i det kom
mende Reguflabsaar, som gaaer fra Iste A pril 
t il 31 te M arts. Disse Forflag fvrelcrgges 
Amtsraadet t il forelobig Bchandling i et Mode, 
der afholdes inden November Maancds Udgang, 
og behandles endelig i Amtsraadet inden hvert 
Aars 15de M arts .

Som forventet Overflud ved Regnflabs- 
aarets Begyndelse beregnes ikke blot den con- 
tante Beholdning, som til den ncrvnte Tid 
antages at ville vcere i Kassen eller som mid- 
lertidigt maatte vcere frugtbargjort. men ogsaa 
de Restancer, som til den Tid solventes at 
udestaae. Som forventet Jndtccgt opfores de 
af Amtsrepartitionsfonden og Amtsfattigkasscn 
udredte Forflud, der antages at indkomme i 
Regnflabsaaret.

§ 3-
I  Aarsoverslaget opfores alle de Udgister, 

lom formenes at ville ndkrccves i Aarets Lob, 
fordelte paa de Conti og Underconti, som findes 
i de for Aaret 1868— 69 udarbeidede A a rs
overflag, hvis Positioner indtil Videre blive 
at folge.

8 4.

Naar den til en Udgiftspost medgaaende 
Sum er bestemt enten ved Lovgivningen, saasom 
den Jordemodrene tillagte faste Lon. eller ved 
staaende Bedtcegter, saasom Sogncfogdernes Lon,

eller ved Contract, saasom Befordringsgodt- 
gjorelse t il Rctsbetjente m. F l . ,  opfores Ud- 
giften med dcns virkelige Belob. Det Samme 
gjcclder hvor Amtsraadet forud har taget scrrlig 
Beflutning om enkelte Poster. Ved de Udgister, 
som cre uafhccngige af Amtsraadets Beflutning, 
saasom til smitsomme Sygdomme, til Delinqvent- 
omkostninger o. s. v . , lcrgges et Gjennemsnit 
af 3 Aars Udgister t il G rund , dvg at der 
tages Heusyn til de ved Overslagets Vedtagelse 
bekjcndte Omstcrndigheder, der lade formode 
en Tilgang eller Afgang.

8 5.
F ra  den Su m , hvortil Udgifterne saaledes 

anslaaes, drages deels de B e lo b , som kunne 
paaregnes uden Udskrivning, saasom forventet 
Overflud fra forrige A ar, tilbagebetalte Forflud 
m. v ., deels for Amtsrepartitvnsfondens Bed- 
kommende det Belob, som Amtsraadet i Medfor 
af Loven af 6te J u l i  1867 §  50 maatte be
stemme at skulle lignes paa Communerne i 
Amtsraadskredsen. Resten sordeles paa Land- 
distriktets Hartkorn og, forsaavidt angaaer Ud
gifterne til Beivoesenet og andre Udgister, hvori 
Kjobstcederne deltage, tillige paa Amtets Kjob- 
stceders Hartkorn, hvorhos Amtsraadet bestem
mer, hvormeget der flal udredes af hver Tonde 
Hartkorn, og hvorledes bette v il vcere at fordele 
paa Aarets to Skatteterminer. Om deune B e 
stemmelse bliver der inden Midten af M arts 
Maaned at give Amtsforvaltcrne Underretning.

8 6.

Skulde Udgiftcr udenfor Aarsoverflagene 
blive notwendige, maa Beflutning derom ikke 
tages af Amtsraadet. forinden Sagen har fore- 
ligget samtlige Medlemmer af Raadet til Over- 
veielse 8 Dage for det M ode, hvori Sagen 
foretages, medmindre paatrceugende uforudsete



23

Omstcrndigheder krcrve, at der uopholdelig tages ! 
en Beslutning. Dedtages dct,  at et Tillcegs- 
bidrag flat udflrives i Aarets 2den Skattetermin, 
ville Amtsforvalterne vcrre at underrette derom 
inden Udgangen af August Maaned.

8
Ved Udflrivning af Bidrag efter Hartkorn 

maae ikke anvendes mindreDele af Rigsdaleren 
end 8 S k . halvaarlig pr. Tde.

I I .  AnvisningS-, Regnfkabsvoesen og 
Boghol-eri.

8 8.
Amtsforvalterne i Amtsraadskredsen udfore 

fremdeles de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
sattigkassen vedrorende Kasserersorretninger og 
opbevare de disse Fonds tilhorende Activer, 
hvorimod Regnflabsforelsen overgaaer til Bog
holderen. Ingen Jndbetaling eller Udbetaling 
kan finde Sted uden i Henhold til en af Amt- 
manden udstedt og af Bogholderen noteret 
Ordre, dog med Undtagelse af Indbetalingen af 
de Hartkornct paalignede Amtsrepartitonsfonds- 
bibrag, om hvis Storrelsc Amtsforvalterne ved 
en af Amtmanden underskreven og af Boghol
deren noteret Communication er meddelt Under- 
retning.

Ordrene flulle vcere udstedtc paa bestemte 
Belob og til bestemte Personer, de kunne om- 
fatte slere In d -  eller lldbetalingcr, ligesom der 
kan udstedes staacnde Jndtcrgts- og Udgifts
ordrer, hvilke Ordrer dog kun kunne gjallde for 
bet cnkelte gieguskabsaar, saa at de maae for- 
nyes fvr det paafolgende Aar.

Enhver In d -  eller Udbetaling skal strax 
creditcres eller debileres henholdsvis Amtsrepar
titionsfonden og Amtsfattigkassen i vedkom- 
mende Amtstucs almindelige Kasscbog.

Ovittcringerne skulle ved den paagjcrldendc 
Amlstue sorsynes med sortlobende Nummer, som 
skal paatcgnes Qvittcringen og anfores i Kasse
bogen, og skal der derhos paa enhver Jndtcegts- 
og Udgiftsordre, saasnart Belobet er bctalt, 
anfores Betalingsdagen samt, forsaavidt O vit- 
teringen ikke er paategnet selvc Udgiftsordre», 
tillige Ovitteringens Lobe-Nummer.

Alle Jndtcegts- og Udgiftsordrer sorsynes, 
hver S la g s  Ordrer for sig , med sortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt af 
den Conto i Aarsoverflaget, for hvilken det 
paagjceldende Belob flal fores t il Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Ud- 
gister forer Bogholderen scerskilt for hver af 
disse Fonds d e e l s  en Dagbog, i hvilken de i 
Regnflabsaarets Lob til Jndtccgt og Udgift be- 
ordrede Summer anfores med Angivelse af 
Ordrernes Nummer og Datum , d e e l s  en Hovcd- 
bog,  i hvilken aabnes de fornodne Conti for 
hver af de forstjellige Poster i Aarsoverflaget 
samt for Forfludstagere efter tz 11.

8 10.
Inden den 7de i  ncrste Maaned fla l Amts- 

forvalteren ved hver af de paagjceldende Amt- 
stuer tilstille Amtet Regnskab for den sore- 
gaaende Maaned.

Regnskabet fla l indeholde Forklaring om 
Hartkorusbidraget, hvad deraf er indkommet og 
resterer, og flal vedia'gges Asflrifter af Kasse
bogen for Amtskassernes Vedkommende, bilagte 
med Jndtcegts- og Udgiftsordrer samt O vit- 
teringer.

Naar eit Ordre omfatter flere Belob, ved- 
lcrgges den forst Negnflabet, naar samtlige Belob 
erc betalte, eller ved Regnflabsaarets Udlob, selv 
om samtlige Belob endnn ikke ere betalte.

Forsaavidt noglc af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnflab, 
v il Fortegnelse over Le manglende Ovitteringer 
vcrre at vedlcegge Negnflabet og Forklaring der- 
efter at gjore i de folgende Regnflaber.

Med Regnflaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om udestaaende 
Restaucer af Hartkornsbidragct i Overensstem- 
melse med Frdn. angaaende Amtstueoppeborfler 
af 8de J n l i  18^0 § 43, og ville Restancer af 
dette Hartkvrnsbidrag for Fremtiden vcere at 
opfore paa en scerskilt Liste og ikke samlcde med 
Restancerne af kongelige eller andre Skatter.

Regnflaberne afgives in cluplo, og Regn- 
flabet for M arts Maaned bilcrgges med Fo r
tegnelse ligeledes in äuplo over Amtsraads-

8 9-
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kredsens (Amtsrepartitionsfondens og Amtsfat- > 
tigkasjens) Activer, som beroe vcd Amtstuen.

Om de ifolge Regnskaberne stedfundne I n d - ! 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For-  ̂
nodne paa vedkommende Conti i Hvvedbvgen,  ̂
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores en B e - ! 
mcerkning paa de Steder, hvor de paagjceldende 
Jndtcegts- og Udgiftsordrer ere optegnede, om, 
at de nu ere blevnc effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnskab 
med Bogholderiets Boger In tet finder al erindre 
imod dets Rigtighed, tilbagesendcs det e»e 
Exemplar vedkommende Amtsforvalter med Paa- 
tegning desangaaende; i modsat Fald foranstalter 
Amtmanden den fornodne Berigtigelse foretagen.

§ U .
De Forskud, som gives Retsbetjente, Syge- 

huusbestyrelser m. F t . til deraf at afholde Ud- 
gifter, som paahvile Amtsfondene, anfores i  
Hovedbogen paa en scerlig Conto for enhver 
Forfludstager.

Ved Negnskabsaarets Udgang eller hyppigere 
indsender vedkommende Forflndstager et med 
behsrige Ovitteringer for de udbetalte Belob 
ledsaget Negnflab vver Anvendelsen af de Ham 
anviste Forskud tilligemed de» Beholdning, hvert 
lsiegnskab maatte udvise.

Forfluddet fores derpaa til Indtcegt paa 
Forskudstagerens Conto i Hovedbogen, og det 
af Forflndstageren ndbetalte Belob fores til 
Udgift paa den Conto eller de Conti i Hoved
bogen, hvorunder Udgiften henhorer.

§  12.

Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfon- 
den og Amtssattigkassen aflcegges af Bogholde- 
ren inden 3lte M a i og slutter sig til Aars- 
overslagene. Det bilcrgges med a, en bekrceftet 
Udflrift af Dagbogen, b, de fra vedkommende 
Amtsforvaltere og Forflndstagere modtagne 
Negnskaber med dertil hörende B ilag e , v ,  en 
Fortegnelse vver de bemeldte Fonds tilhorende 
Activer samt den dem paohvilende Gjceld og 
d, en Fortegnelse vver de ved Negnskabsaarets 
Udlob henstaaende Jndtcegts- og Udgiftsrestancer 
samt uberigtigede Forflud.

E t  Uddrag af Budgetregnskaberne i samme 
Form som Aarsoversiagene, hvis enkelte Poster

tillige ansores til Sammenligning, offentliggjsres 
i Amtsraadstidenden.

I I I .  Negnfkabsrevision.

§ >3.

Revisor gjennemgaaer Oiegnskabet og til- 
bagesender det med sine Bemcerkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonde» og Am ts
sattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af dette Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcerkninger. Revisors Bemcerkninger besva- 
res inden den 31te August, hvorefter Negn- 
flabet med tilhorende Revisionsbemcerkninger, 
Besvarelser og Revisors Vedtegninger afgives 
til Amtsraadet til Paakjendelse. Inden  hvert 
Aars 30te September indsendes til Jndenrigs- 
ministeriet Regnflabet for det foregaaende Negn- 
skabsaar med Revisors Bemcerkninger og Amts- 
raadets Kjendelse.

gievisionen af Sognecommunernes Regn- 
skaber skal i det Hele vcrre tilendcbragt inden 
hvert Aars Iste November.

tz 14.

De om Kasse-, Anvisnings- og Regnskabs- 
vcesenet samt om Bogholderiet givne Bestemmel
ser komme forst til Anvendelse paa iRegnflabs- 
aaret 1868— 69.

I V .  Amtsraadets Vestillingsmoend.

а. Amtsraadssecretairen. der tillige forer Bog
holderiet, med en aarlig Lsn  af 500 R d lr.

k. Veiinspecteuren med er aarlig Lon af 
1200 R d lr. samt Kjorselsgodtgjorelse 4 Mk. 
pr. M il.

o. 3 Deibetjente med en aarlig Lon hver af 
850 Rdlr. med Forpligtelse til at holde 
Hest. ^

ä. Vandlobsinspecteuren med en aarlig Lon 
af 375 Rd lr., hvori Befordringsgodtgjo- 
relse er indbefattct.

б. Jnspectcuren ved Amtets Syge- og Arbeids- 
hus med en aarlig Lon af 350 Rdlr.

k. Syge- og Arbeidshuscts Regnflabsforer 
og Kasserer med en aarlig Lon af 
120 Rd lr.
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x . Revisor af Amtsrepartitionsfoiids- og > af Veiinspecteuren med 1 Aars Varsel, af Bei- 
Amtsfattigkasseregnfkaberne samt as Land-  ̂betjentene med Aars Varsel og, forsaavidt 
communernes Regnstaber og Regnskabet! angaaer Jnspecteuren ved Amtets Syge- og 
for Amtets Syge- og Arbeidshuus m. v . ! Arbeidshuus, med Aars Varsel. Fo r de
med cn aarlig Lon af 200 gldlr. > ovrige Bestillingsmcrnd er ingen spcciel Op-

Den Paagjcrldende vcrlges for et T id s ru m ! sigelscstid vedtaget, 
af 6 Aar ad Gangen.  ̂ Veimcrndene antages og afskcdiges af Dci-

Disse Bestillingsmcrnd antages og afskedi- j inspecteuren. 
ges af Amtsraadet. Afskedigelse kan finde Sted !

Sor» Amthnus, den 17de M arts 1868.

Hoppe.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 §  54 

stadfcrstes foranstaaende Vedtcrgt som gjcrldcnde sor T o rs  Amtsraadskreds.

Jndemigßministeriet, den 20de M arts  1868.

Estrup.
S  ch 0 U.

V  e - toe gt
for

Holbek Amtsraadskreds i Henhold til Lov as 6te Ju li 1867 § 54.

§  i .
, Amtsraadet forsamles paa det S te d , det 

jelv vedtager, mindst 4 Gange aarligt, i Regelen:
1) den forste Onsdag i M arts og
2) i Ju n i Maaneder
3) sidste Onsdag i September og
4) — —  i November,

og ellers saa oste, som Formanden sinder det 
fornodent eller Halvdelen af Medlemmerne for- 
langer det. ^

Formanden bestemmer Dagen og Klokkc-  ̂
siettet for Moderne. Tiden for de ordinaire > 
Moders Afholdelse bekjendtgjores i Amtets > 
Aviser, ligcsom ogsaa naar fuldtallige Extramodcr  ̂
maatte vorde forud berammede.

Formanden undcrretter saavidt muligt Med
lemmerne for Modet om de Gjenstande, som

i ville komme t il Forhandling. Han leder For- 
> handlingerne i Moderne og paaseer, at de tagne 
Besiutninger noiagtig tilfores Protocollcn. Han 
foranstalter Udssrelfen af Bcflutningerne og be
sorger Brevvexlingen. Han opbevarer alle Pro- 
tocoller, Breve og andre Papirer og Documen- 
ter, der vedkomme de under Amtsraadet hen- 
horende Anliggender.

§ 2.
Ingen Beflutning kan tages af Amtsraadet, 

naar ikke i det mindste Halvdelen af dets Mcd- 
lemmer er tilstede og deeltagcr i Afstemningen. 
Naar der mellem Medlemmerne er forstfellige 
Meninger om en S ag , afgforcs den ved Stemme- 
fleerhed. Falber der ved Afstemning ligemange 
Stemmer for og imod, er Forflaget forkastet.
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Naar ved Balg  af enkelte af dets Medlemmer 
til scerlige Hverv Flere erholde lige mange 
Stemmer, gfor Lodtrcckninz Udflaget.

Ethvert Medlem er bercttiget til at for- 
lange sin afvigende Mening kortelig tilfo rtP ro- 
tocollen, Denne fores af den, som Raadet ud- 
ncrvner dertil, og undersirives ved hvertModes 
S lu tn ing  af alle tilstedevcrrcnde Medlemmer.

Moderne cre offentlige; dog kan Raadet, 
efter Forflag af Formanben, vedtage at for- 
handle enkelte Säger inden lukkede Dore.

ning paa forste dercster afholdende ordinaire 
Mode. '

§  5.

P aa  samme Maade og bestaaende af et 
lignende Antal Medlemmer, ncdscettes et Udvalg 
til at gjennemgaac Oversiaget til Amtsreparti- 
tionsfonden for det paasolgende Aar forinden 
den endelige Forhandiing paa Naadets Säm ling 
i M arts Maaned.

§ 6.
§  3-

Alle Andragender og Jndstillinger til Raadet 
skulle sendes til Formanden og blive ved dennes 
Foranstaltning indforte i  en scrrlig Amtsraads- 
journal.

E r  en S a g  ikke indkommet saa betimelig, 
at den med de fornodne Oplysniuger og Erklce- 
ringer har kunnet circulere blandt Raadets Med
lemmer inden det forste paasolgende Mode, kan 
dens Behandling udscrttes til ncrste ordinaire 
Mode.

I  intet Tilfcrlde v il nogct Andragende 
kunne forlanges behandlet, som ikke er ind
kommet inden 4 Uger inden et Amtsraadsmode, 
undtagen saadant af Flcertallet af de modende 
Medlemmer tilstedes. Og ndfordrcs samtlige 
modte Medlemmers Tilladelse t i l .  at noget 
mundtligt Andragende fra Nogen eller noget 
fkriftligt senere end 8 Dage for Modets Afhvl- 
delse indkommet Andragende, tages til endelig 
Behandling i dette Mode.

Jo v rig t er det en Selvfo lge , at Bestem
melsen i  Lov 6te J u l i  f. A . tz 52 ncrstsidste 
Stykke v il vcere at iagttage, forsaavidt der 
handles om at beslutte Udgifter udcnfor Aars- 
oversiaget.

§  4.
T i l  Afgjorelse af Säger vedrorende Amtets 

Bei- og Vandlobsvcrsen, ncdscettes staaende 
Udvalg „a f 3 af Naadets Medlemmer", der be- 
myndiges t i l .  naar Udvalgets Medlemmer ere 
enige, at tage Beslntning paa Raadets Vegne, 
forsaavidt et Amtsraadsmode ikke er saa ncrrt 
forestaaende, at Sagen uden Ulempe skjonnes at 
kunne beroe indtil det samledc Mode. Udval
gets Bestutning forelcegges Raadet til Efterret-

Uddrag af Amtsraadcts Forhandlinger be- 
kjendgjorcs i Trykken snarest muligt efter M o 
derne ved Formandens Foranstaltning; dog kan 
Bctjendtgjorelscn af Forhandlingen paa over- 
ordentlige Moder stee i Forbindelse med For- 
handlingen paa det paasolgende ordinaire Mode.

§  7.
Amtsforvalterne i Amteraadskredsen ndfore 

fremdeles de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
fattigkassen vedrorende Kassererforretninger og 
opbevare de dissc Fonds tilhorende Activer, 
hvorimod gtcgnflabsforelsen overgaaer til Bog- 
holderen. Ingen Jndbetaling eller Udbetaling 
kan finde Sted nden i Henhold t il en af Amt- 

j manden ndstedt og af Bogholdercn noteret 
! Ordre, dog med Undtagelse af Jndbetalingen af 
! de Hartkornet paalignede Amtsrepartitionsfonds- 
> bidrag, om hvis Storrelse Amtsforvalteren ved 
! en af Amtmanden underskreven og Bogholdercn 
! noteret Communication er meddcelt Underret- 

ning. Activerne forsyncs, saavidt fornodent, 
med Prohibitivpaategninger.

Ordrerne skulle vcere udstedte paa bcstemte 
Belob og til besternte Perforier; de kunne om- 
fatte flere Jnd- eller Udbetalinger, ligesom der 
kan udstcdes staaende Jndtcrgts- og Udgifts- 
ordrer, hvilke Ordrer dog kun kunne gjcrlde for 
det enkelte Regnskabsaar, saa at de maae sor- 
nyes for det paasolgende Aar.
, Enhver Jnd- eller Udbetaling fkal strax 
crediteres eller debitcres Amtskassen i vedkom- 
mende Amtstues almindelige Kasscbog.

Qvitteringerne skulle ved den paagjalldende 
Amtstue forsynes med. fortlobcnde Nummer, som 
skal paategncs Ovikteringcn og anfores i Kasse- 
bogcn, og stal der derhos paa enhver Jndtcrgts-
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og Udgiftsordre, saasnart Belobet er betalt. 
anfores Betalingsdagcn, samt, sorsaavidt Q vit- 
teringen ikke er paategnct selve Udgiftsordren, 
tillige Qvitteringens Lobe-Nummer.

§ 8.
Alle Jndtcegts- og Udgiftsordrer forsynes, 

hver S lag s  Ordrcr for sig, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt 
af den Conto i  Aarsovcrslaget, for bvilken det 
paagjcrldende Belob skal fores til Jndtcrgt eller 
Udgist. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Ud- 
gifter sorer Bogholdere» scrrflilt for hver af 
bisse Fonds:
deels en Dagbog, i hvilken de i gtegnflabsaarets 

Lob t il Jndtccgt og Udgist beordrede S u m 
mer anfores med Angivelse af Ordrernes 
Nummer og Datum,

deels en Hovcdbog, i  hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forskjellige Poster 
i Aarsoverstaget samt for Forskudstagere efter 
§  10.

§  9.
Inden den 7de i hver Maaned skal Amts- 

forvalteren ved hver af de Paagjcrldende Amt- 
stuer tilstille Amtet Regnskab for den foregaaende 
Maaned.

Regnflabet skal indeholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget, hvad deraf er indkommet og 
restercr, og skal vedlcrgges Afflrifter af Kasse
bogen for Amtskassernes Dcdkommcndc, bilagte 
med Jndtcegts- og Udgiftsordrer samt Q vit- 
teringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob, ved- 
lcegges den sorst Negnskabet. naar samtlige 
Belob erc betalte, eller ved Negnskabsaarets 
Udlob, selv om samtlige Belob endnu ikke cre 
betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne stemsendcs med vedkommende Negnflab, 
v il Fortegnelse ovcr de manglende Qvitteringer 
vcrre at vedlccgge Negnskabet og Forklaring ber
eiter at gjore i de folgende Regnflaber.

Med Regnskabcrne for September og M arts 
Maaned asgives Forklaring om udcstaaende 
Restanccr af Hartkornsbidraget i Overeensstem- 
mclsc med Frdn. ang. Amtstucoppcborseler af

8de J u l i  1840 § 4 3 ,  og ville Restancer af 
bette Hartkornsbidrag for Fremtiden vcrre at op- 
fore paa en sccrskilt Liste og ikke samlede med 
gtestancerne af kongelige eller andre Skatter.

Regnskabcrne afgives in cluplo, og Negn- 
flabet for M arts Maaned bilcrggcs med For- 
tegnclse ligeledcs in «tuplo over Amtsraadskred- 
sens (Amtsrcpartitionssondens og Amtsfattig- 
kassens) Activcr, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Regnskabcrne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger  ̂tilsorer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
lig.som der ogsaa i Dagbogen gjorcs en Be
mäntlung paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgiftsordrer ere optegnede, om, 
at de nu ere blevne effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnflab 
med Bogholderiets Boger In te t finder at erindre 
mod det s . gtigtighed, tilbagesendes det ene 
Exemplar vedkommende AmtSforvalter med Paa- 
tegning desangaaende; i modsat Fa ld  foran- 
stalter Amtmanden den fornodne Berigtigelse 
svrctagen.

tz 10.

De Fo rflud , som gives Beiinspccteuren, 
Retsbetjcute, Sygehunsbcstprclser m. F l .  til deraf 
at afholde Udgifter, som paahvile Amtsfondene, 
anfores i Hovedbogen paa en scrrlig Conto for 
enhver Forskudstager.

Bed Negnskabsaarets Udgang eller hyppigere 
indsender vedkommende Forfludstagcr et med 
behänge Qvitteringer for de udbetalte Belob 
lcbsaget Negnflab ovcr Anvendelsen af de Ham 
anvistc Forflud tilligemed den Bcholdning, hvert 
Negnflab »matte udvisc.

Forfluddet fores derpaa til Jndtccgt paa 
Forflndstagercns Conto i Hovedbogen, og det 
af Fvrfludstagcren Udbetalte Belob fores til 
Udgist paa den Conto eller de Conti i Hoved- 
boge», hvorunder Udgistcn henhorer.

tz 11.
Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfon- 

den og Amtsfattigkassen aflccgges af Boghol- 
dercn indcn 31te M ai og stutter sig til Aars
overstaget.

Det bilcrggcs med:
L) en bekrcrstet Udflrift af Dagbogen,
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d) de sra vedkommende Amtssorvaltere og For- 
fludstagere modtagne Regnskaber med dertil 
hörende Bilage,

e) en Fortegnelse oder de bemeldte Fonds til- 
horende Activer samt den dem paahvilende 
Gjceld og

6) en Fortegnelse oder de ved Regnskabsaarets 
Udlob henstaaende Jndtcrgts- og Udgifts- 
restancer samt uberigtigede Forskud.

E t  Uddrag af Budgetregnskabet i samme 
Form som Aarsoverslaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfores til Sammenligning, offentliggjores 
i  Amtsraadstidenden.

§ 12.
Revisor gjennemgaaer Negnskabet og til- 

bagesendcr det med sine Bemcrrkninger inden 
den I5de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfondcn og Amts- 
fattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af dette Eftersyn. at anfore det Fornodne i 
sine Bemccrkninger.

Revisors Bemcrrkninger besvares inden den 
7de August, hvorcfter Regnskabet med tilhorende 
Nevisionsbcmcerlninger, Besvarelser og Revisors 
Bedtegninger inden den 15de August afgives til 
Amtsraadet til Paakjendelse.

§  13.
De om Kasse-. Anviisnings- og Rcgnskabs- 

vcrsenet samt om Bogholderiet givne Bestem
melser komme fvrst til Anvendelse paa Negn- 
flabsaaret 1868— 69.

§  14.

Der antages af Anrtsraadet en Secretair, 
som har. i fornodent Fa ld , paa Amtscontoiret 
at fore de Amtsraadet vedrorende Protocvller 
og Brevvexling, ogsaa Forhandlingsprotocollen 
paa selve Amtsraadets Moder.

Sccretairen har tiltige at »vertage hele 
Doghvlberict og Regnskabsforingen i  Henhold 
til Lovens og Bedtcrgtens Bestemmelser med 
Hcnsyn til Amtets samtlige gtcgnskaber.

Han bar at rette fig efter Amtsraadets og 
Amtmandens nmmere Forffrifter saavel med

Hensyn til Forretninger som mcd Contoirtid og 
Contoirlocale.

Fo r samtlige disse Secretair-, Bogholder- 
og Regnskabsforerforretninger tillcrgges Ham en 
samlet aarlig Lon af 700 N d . , er S y v  Hun
drede Rigsdaler.

Endvidere antages en sccrskilt lonnet Revisor 
for samtlige Amtets Regnskaber. Fo r denne 
Revision tillcrgges en aarlig Lon af 100 Nd., 
er E t  Hundrede Rigsdaler.

8 15-
Under Amtsraadet og af dette anscrttes 

folgende Bestillingsmcend:
E n  Bei» og Vandlobstilsynsmand (Forste 
Veiassistent). som tillige fsrer T ilsyn med 
Sogneveiene, med aarlig Lon 800 R d ., t il 
Contoirhold 200 Rd . og til Befordring 
500 Rd . '

v .  Under denne anscrttes 2de Assistenter, hver 
med 700 Rd. aarlig Lon,  derunder indbe- 
fattet Kjorselsgodtgjorelse; dog kan Lonnen 
ogsaa anscrttes t il 600 Rd . for hver og 
indtil Belob 200 Nd. anvcndes til Diceter 
eller Gratificationer for disse saaledes. at 
denne Su m  ikke kan overskrides, medens 
Fordelingen er overladt Amtsraadet.

De sortere under forste Assistent « I ) ,  
og fordeles Arbeidet saavel mellem Ham og 
dem og mellem disse indbyrdes, dog saa
ledes, at hiin tillige forer Overtilsynet med 
dem og indestaaer for hele Arbeidet, og at 
Erklccringer affordres Ham samt Jndberct- 
ninger afgives af Ham til Amtet og Am ts
raadet.

tl. E n  Amtsraadssecretair, som tillige er Bog- 
holder og Rcgnskabsforer for samtlige Amtets 
Regnskaber, med en samlet aarlig Lon af 
700 R d ., med Contoirtid og Tilstedevcerelse 
paa Amtscontoiret efter »crrmcre Astale. 

v .  E »  Revisor af Amtets Regnskaber med 
aarlig Lon 100 Rd.
Samtlige disse Udncrvnelser skee med Halv- 

aars Opsigelse og saaledes, at de Paagjeldende, 
i Tilfcrlde af Misligbed, strax kunne suspendcres 
af Am tet, dog saaledes, at Sagen da paa 
ncrste Mode forelcrgges Amtsraadet, hvis Af- 
gjorelse er endelig.
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Ingen af bisse Bestillingsmoend gives Ad- Amtsraadet og de Forholdsordrer i Henseende 
gang til Pension, men have hver isirr at folge til Forretningerne. som af Raadet eller dets 
de Jnstruxer, som maatte blive udarbeidede a f ! Formand paa Raadets Vegne maatte gives dem.

Saaledes endelig vedtaget i Holbek Amtsraadsmode den 4de M arts 1868.

Holbek Amthnus, den 16de M arts 1868.

C. Gille-Grahe.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 §  54 

stadfcrstes foranstaaende Vedtcrgt som gjcrldende for Holbek Amtsraadskreds.

Jiidenrigsmimstcnet, den 21de M arts 1868.

Estrnp.
S  ch 0U.

V  e d t g t
for

Maribo Amtsraad, affattet i Henhold til Lov as 6te Ju li 1867 om Landcommunernes
Styrelse m. V.

§ i .
Amtsraadet forsamles paa det S te d , det 

selv vedtager, mindst 4 Gange om Aaret, og 
cllers saa oste, som Formandcn sinder det for- 
nodcnt, eller Halvdelcn af Medlemmerne for- 
langer det. Formanden bestemmer Dagen for 
Moderne og soranstalter Medlemmerne sammen- 
kaldte. Han bekjendtgjor Moderne i Amtets 
Aviser. Han underretter, saavidt muligt, Med- 
lemmcrne for Modet om de Gjenstande, som 
villc komme til Forhandling. Han leder For- 
handlingerne i Moderne og paaseer, at de tagne 
Bestemmelscr noiagtig tilforcs Protocollcn. Han 
soranstalter Udsvrelsen af Beslutningerne og be
sorgen Brevverlingen. Han opbevarcr alle Pro- 
tocoller, Breve og andre Papirer og Documenter. 
der vedkomme de under Amtsraadet henkorende 
Anliggender.

§ 2.
Ingen Beflutning kan tages as Am tsraa

det, naar ikke i det Mürbste Halvdelen af dets 
Mcdlemmer er tilstede og deeltager i Afstem- 
ningen. Naar der imellem Medlemmerne er 

! forskjcllige Meninger om en S ag , afgjores den 
! ved Stemmefleerhed. Falder der ved en Af- 
! ftemning lige »ränge Stemmer for og imod, er 
! Forslaget forkastet.
! Naar ved Balg af enkelte af dets Med
! lemmcr til scrrlige Hverv Flerc erholde lige 
! mange Stemmer, gjor Lodtrcekning Udslaget.
> Ethvert Mcdlem er berettiget til at for- 
lange sin afvigende Mening kortelig tilfort P ro 

! tocollen. Denne fores af den, som Raadet ud- 
»cevner dertil. og den underskrives ved ethvert 
Modes S lu tn ing  af alle tilstedevcrrende Mcd
lemmer. Moderne ere offentlige. Dog kan
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Raadet paa Forslag af Formanden vedtage at 
behandle enkelte Säger inden lukkede Dore.

tz 3.
Alle Andragender og Jndstillinger til Amts- 

raadct skulle sendes til Formanden og blive ved 
dennes Foranstaltning indforte i en Brevjournal.

E r  en Sag  ikke indkommet saa betimelig, 
at den med de fornodne Crklceringer og Oplys- 
ninger har kuvnet circulcre blandt Raadets Med- 
lemmer inden det forste paafolgende Mode, kan 
dens Behandling udscettes til det nccste Mode.

Ingen Sag  maa uden samtlige modende 
Amtsraadsmedlemmers Samtykke foretages i 
Raadet efter mundtligt Andragende fra Nogen, 
eller noget skriftligt Andragende uden lignende 
Samtykke tages under endelig Forhandling i 
Raadet, medmindre det er indkommet senest 8 
Dage for Msdet.

§ 4.
Der nedscrttes et staaende Udvalg af Fo r

manden og tvende andre Medlemmer t il B e 
sorgelsen paa Amtsraadets Vegne af lobende 
Forretninger og saadanne Säger, som ikke taale 
Udsccttelse. Om Udvalgets Beflutninger scrttes 
Amtsraadet i Kundskab, naar det trcrder sammcn.

§  5.
Amtsraadets Forhandlinger udgives i 

Trykken.

§ 6.
Amtsforvalternc i Amtsraadskredsen udforc 

fremdeles de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
sattigkassen vedrorende Kassererforretninger og 
opbcvare de disse Fonds tilhorende Activer, 
hvorimod Regnskabsforelscn overgaaer til Bog- 
holderen. Ingen Jndbctaling eller Udbetaling 
kan finde Sted uden i Henhold til en af Amt- 
manden udstedt og af Bogholderen noteret 
O rdre, dog med Undtagelse af Indbetalingcn 
af de Hartkornet paalignede Amtsrcpartitions- 
fvndsbidrag, om hvis Storrelse Amtssorvalterne 
ved en af Amtmanden underskrcvet og Bog
holderen noteret Communication er meddeelt 
Underretning.

Ordrerne skulle vccre ndstedte paa bestemte 
Belob og til bestemte Personer; de kunne om-

fatte flere Jn d - og Udbetalinger, ligesom der kan 
ndstedes staaende Indtergts- og Udgistsordrer, 
hvilke Ordrer dog kun kunne gjcrlde for det 
enkelte Negnskabsaar, saa at de maae fornycs 
for det paafolgende Aar.

Enhver Jnd- eller Udbetaling flal strax 
crediteres eller debitcres Amtskassen i vedkom- 
mende Amtstues almindelige Kassebog.

Ovitteringerne skulle ved den paagjceldende 
Amtstue forsyncs med fortlobende Nummer, som 
skal paategnes Qvitteringen og anfores i Kasse- 
bogcn, og flal der derhos paa enhver Indtccgts- 
og Udgiftsordre, saasnart Belobet er betalt, 
anfores Betalingsdagen, samt, forsaavidt Q v it 
teringen ikke er paategnet sclve Udgiftsordren, 
tillige Qvitteringens Lobe-Nummer.

§  7.
Alle Indtergts- og Udgistsordrer sorsynes, 

hver S lag s  Ordrer for stg, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af F inantsaaret, samt 
af den Conto i Aarsvverslagct, for hvilken det 
paagjceldende Belob flal fsrcs til Jndtcegt eller 
Udgist. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndta'gter og Ud- 
gifter forer Bogholderen sccrflilt for hver af disse 
Fonds:
deels en Dagbog, i hvilken de i Regnflabsaarets 

Lob til Jndtcegt og Udgist beordrede S u m 
mer anfores med Angivelse af Ordrernes 
Nummer og D atu m ;

deels eu Hovedbog, i hvilkeu aabnes de for
nodne Conti for hver af de sorskjeüige Poster 
i Aarsoverslaget sanrt for Forfludstagere 
efter §  9 .

8 8.
Inden den 7de i ncrstc Maaned fla lA m ts- 

forvalteren ved hver af de paagjceldende Amt- 
stuer tilstille Amtet Ztegnskab for den fvregaaende 
Maaned.

Regnflabet flal indcholde Forklaring om 
Harttornsbidraget, hvad deraf er indkommet og 
restcrcr, og flal vedlcegges Afskriftcr af Kasse- 
bogcn for Amtskassernes Vcdkoinmende, bilagte 
med Jndtcegts- og Udgistsordrer samt Q vit- 
teringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob, ved
lcegges den ferst Regnflabet, naar samtlige Belob
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ere betalte, eller ved Regnflabsaarets Udlob, selv 
om samtlige Belob endnu ikke ere betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne srcmsendes med vedkommende Regnstab, 
v il Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
vccre at vedlcrgge Rcgn stabet og Forklaring 
derefter at gjore i de folgende Regnstaber.

Med Regnskaberne for September og M arts 
Maaneder afgivcs Forklaring om udestaaende 
Resiancer af HartkorNsbidraget i Overeensstem- 
melsc med F r . angaaende Anctstueoppeborfler 
af 8de J u l i  1840 tz 43, og ville Restancer af 
dette Hartkornsbidrag for Fremtiden vccre at 
opfere paa en scrrstilt Liste og ikke samlede 
med Restancerne af kongelige eller andre Skatter.

Regnskaberne afgives in cluplo, og Regnstabet 
for M arts Maaned bilcrgges med Fortegnelse, 
ligeledes in cluplo, over Amtsraadskredsens (Amts- 
repartitionsfondens og Amtsfattigkassens) Akti
ver, som beroe ved Amtstuen.

Om  de ifolge Regnskaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjccldende 
Jndtccgts- og Udgiftsordrer ere optegnede, om, 
at de nu ere blevne effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Negnstab 
med Bogholderiets Boger In te t sinder at erindre 
imod dets Rigtighed, tilbagesendes det ene Exem
plar vedkommende Amtsforvalter med Paateg- 
ning desangaaende; i modsat Fald soranstalter 
Amtmanden den fornodne Berigtigelse foretagen.

8 9.

Udgift paa den Conto eller de Conti i Hoved- 
boge», hvorunder Udgiften henhorer.

tz 10.

Budgctregnstabet for Amtsrepartitionsfonden 
og Amtssattigkassen aflcrgges af Bogholderen 
inden31te M ai og slutter sig til Aarsoverflaget. 
Det bilccggcs med: rr) en bekraftet Udskrist af 
Dagbogen; d) de fra vedkommende Amtsfor- 
valtere og Forfludstagere modtagne Rcgnflaber 
med dertil hörende B ila g ; o) en Fortegnelse 
over de bemeldte Fonds tilhorende Activer samt 
den dem paahvilende Gjceld; og cl) en Fo r
tegnelse over de ved Regnflabsaarets Udlob 
hcnstaaende Jndtccgts- og Udgiftsrestancer samt 
uberigtigcde Forskud.

E t  Uddrag af Budgctregnstabet i samme 
Form som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tillige anforcs til Sammenligning, offentliggjores 
i Amtsraadstidenden.

§ 11.
Revisor gjennemgaaer Regnflabet og til- 

bagesender det med sine Bemccrkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
fattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af dette Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemccrkninger.

Revisors Bemccrkninger besvares inden den 
7de August, hvorefter Regnflabet med tilhorende 
Revisionsbemcrrkninger, Besvarelser og Revisors 
Dedtegninger inden den 15de August afgives 
til Amtsraadet til Paakjendelse.

De Forskud, som gives Veiinspecteuren, 
Rctsbctjcnte, Sygehuusbestyrelser m. F l .  til deraf 
at afholde Udgifter, som paahvile Amtsfondene, 
anfores i Hovedbogen paa en scrrlig Conto for 
enhver Forstlidstager.

Ved Regnflabsaarets Udgang eller hyppi- 
gere indsender vedkommende Forstudstager et 
med behorigc Ovitteringer for de udbetalte 
Belob ledsagct Regnskab over Anvendelsen a f! 
de Ham anviste Forskud tilligemed den Behold-! 
ning, hvcrt Regnskab maatte udvise. !

Forskuddct fores derpaa til Jndtcrgt p a a ! 
Forskudstagercns Conto i Hovedbogen, og det ! 
af Forskndstagercn udbetalte Belob fores ti l !

§ 12.
De om Kasse-, Anviisnings- og Regnflabs- 

vcrsenet samt om Bogholderiet givne Bestem
melser komme forst til Anvendelfe paa Regn- 
flabsaaret 1868— 69.

§  13.
Under Amtsraadet er ansat folgende Be- 

stillingsmcrnd:
a. e» Bei- og Vandlobsinfpectcur med Lon 

1,400 Rd . og fri Befordring; 
d. 3 Opsynsmcrnd ved Landcveiene, hver med 

900 Nd. i Lon, hvori er indbefattct Bcfor- 
dringsgodtgjorelse.
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o. 2 Tilsynsmcrnd ved Biveiene, hver med 50V ; 
Rd . i  Lon, hvori ligeledcs er indbefattet B e - ! 
fordringsgodtgjorelse. !

ä. 3 Opsynsmcrnd ved de stsrre Vandlob, I 
nemlig 2 paa Lo lland, hver med Lon 250 ! 
R d . , vg 1 paa Falster med Lon 200 Nd., 
i hvilke Lonninger ligeledcs Godtgjorelse for 
Besoldung er indbefattet. 

e. en Amtsraadssecretair og Bogholder med Lon

600 R d ., forelobig kun sor 3 Aar fra Iste 
Janu ar 1868.

k. en Revisor med Lon 200 Rd.
Samtlige disse Bestillingsincrnd med Und- 

tagelse af de under e nervnte Tilsynsmcrnd 
anscrttes fast, saaledes at Fratrccdelsen skeer ester 
Opsigelse; dog gjcrlder Udncrvnclsen af Revisor 
ifolge Lovens § 54 kun for et Tidsrnm af 
6 Aar.

Saaledes affattet i Maribo Amtsraadsmode den 28de Februar 1868. 

Lolland-Falsters Stiftamt, den 14de M arts 1868.

Paa Amtsraadets Degne

C. Holsten.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v . af 6te J u l i  1867 §  54 

stadfcrstes foranstaaende Bedtoegt som gjccldende for Maribo Amtsraadskreds.

Zndenrigsministeriet, den 2ide M arts 1868.

Estrup.
Schon.

V  e d t E g t
for

Randers Amtsraads Kasse- og Regnstabsvcrsen.

§  1.
Amtsforvalternc i  Amtsraadskredsen udfore! 

fremdeles de Amtsrepartitionsfonden og A m ts - ! 
sattigkassen vedrorende Kassererforretninger og  ̂
opbevare de disse Fonds tilhsrende eller d e n ! 
deponerede Activer, hvorimod Regnflabsforelsen  ̂
overgaaer til Amtsraadets Bogholder. Ingen 
Jndbetaling eller Udbetaling kan finde Sted 
uden i Henhold til en af Amtmanden udstedt 
og af Bogholderen noteret Llrdre, dog med 
Undtagelse af Jndbetalingen af de Hartkornet 
paalignede Amtsrepartitionsfonds-Bidrag, om

hvis Storrelse i Forhold til Hartkornet Ämts- 
forvalteren ved en af Amtmanden underfkreven 
og Bogholderen noteret Communication af 
Amtsraadets Bestutning er meddeelt Under- 
retning.

Ordcerne stulle verre udstedte paa bestemte 
Belob og til bestemte Perfoncr; de kunne om- 
fatte stere Jnd- og Udbetalinger, ligefom der 
kan udstedes staaende Jndtcegts- og Udgists- 
ordrer, hvilke Srdre dog kun kunne gjcrlde for 
det enkeltc Regnstabsaar, saa at de maae for- 
nyes for det paafolgende Aar.
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Eichver J»d - eller Udbetaling skal strax 
crediteres eller debileres Amtskassen i vedkom- 
mende Amtstues almindelige Kassebog.

Qvittcringerne flulle ved paagjcrldende Am t
stue forsynes med fortlsbende Nummer, som skal 
paategnes Qvitteringen og anfores i Kassebogen, 
og flat der dcrhos paa enhver Jndtcrgts- og 
Udgiftsordre, saasnart Belobet er betalt, anfores 
Betalingsdagen samt, forsaavidt Qvitteringen ikke 
er paategnet selve Udgiftsordren, tillige Qvitte- 
ringens Lobe-Nummer.

§ 2.
Alle Jndtcrgts- og Udgiftsordrcr forsynes, hver 

S la g s  Ordrer for sig, med fortlsbende Nummer, 
scrrlig for Amtsrcpartitionsfonden og sor Amts- 
fattigkassen og Angivelse af Finantsaaret samt 
af den Conto i  Aarsovcrslaget, for hvilken det 
paagjccldende Belob stal fores til Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfondcn og 
Amtsfattigkassen vedrsrende Jndtcrgter og Ud- 
gifter forer Bogholderen scrrstilt for hver af 
disse Fo nd s:

decls en Dagbog, i hvilken de i Regnskabs- 
aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift beordrede 
Summer anfores med Angivelse af Or- 
drcrnes Nummer og Datum , 

deels en Hovedbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forstjellige 
Poster i  Aarsoverslaget samt for Forstuds- 
tagere efter tz 4.

' §  3.
Inden den 7de i ncrste Maaned stal Amts- 

forvalteren ved hver af de paagjcrldende Amt- 
stuer tilstille Amtet Regnstab for den foregaacndc 
Maaned.

Regnflabet stal indcholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget. hvad deraf er indkommet og 
restercr, og skal vedla'gges Afskrifter af Kasse- 
bogcn for Amtskaslernes Verkommende, bilagte 
med Jndtcrgts- og Udgiflsordrer samt Qvitte- 
ringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob, ved- 
lmgges den forst Regnstabet, naar samtlige 
Belob ere betalte, eller ved Regnflabsaarcts 
Udlob, selv om samtlige Belob endnu ikke ere 
betalte.

Forsaavidl nogle af Qvitteringerne ikte

kunne fremsendes med vedkommende Regnflab, 
v il Fortcgnelse over de manglende Qvitteringer 
vccre at vedlcrgge Regnstabet, og Forklaring der- 
efter at gjore i de folgende Regnstaber.

Med Negnstaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om udestaaende Re- 
stancer af Hartkornsbidraget i  Overeensstemmelse 
med Forordningen angaaende Amtstueoppebor- 
seler af 8de J u l i  1840 §  43, og ville Restancer 
af dette Hartkornsbidrag for Fremtiden vcrre at 
opfere paa en scrrstilt Liste og ikke samlede 
med Nestancerne af kongelige eller andre Skatter. 
Negnstaberne afgives in «Zuplo, og Jlegnstabet 
for M arts Maaned bilcrgges med Fortegnelse 
ligeledes in äupto over Amtsraadskrcdsens (Am ts- 
repartitionsfondcns og Amtsfattigkassen-)) Ak
tiver og Deposita, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Negnstaberne stcdfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligcsom der ogsaa i  Dagbogen gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de Paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgistsordrer ere optegnede, om, 
at de nu ere blcvne effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholdc det cnkelte Regnstab 
med Bogholdericts Boger In te t sinder at 
erindre imod dets Rigtighed, tilbagesendcs det 
ene Exemplar vedkommende Amtsforvalter med 
Paategning desangaaende; i mobsat Faid for- 
anstalter Amtmanden den fomodne Berigtigelse 
soretagen.

§  4.
De Forstud, som gives Veiinspecteuren. 

Retsbetjente, Sygehuusbestvrclser m. F l .  til 
deraf at afholde Udgifter, som paahvile Amts- 
fondene, anfores i Hovedbogen paa en scrrlig 
Conto for enhver Forskudstager.

Ved Regnskabsaarets Udgang eller Hhppigcre 
indsender vedkommende Forskudstager et med 
bchorige Qvitteringer for de udbetalte Belob 
lcdsaget Regnstab over Anvendelsen af de Ham 
anviste Forstud tilligemed den Beholdning, hvert 
Regnstab maatte udvise.

Forstuddct fores derpaa til Jndtcrgt paa 
Forstudstagerens Conto i Hovedbogen, og det 
af Forstudstageren udbetalte Belob fores til 
Udgift paa den Conto eller de Conti i Hoved
bogen, hvorunder Udgiften henhorer.
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Budgetregnskabet for Amtsrepartitionsfonden 
og Amtsfattigkassen aflcegges af Bogholderen 
inden 31te M ai og slutter sig t il Aarsovcrsta- 
get. Del bilcrgges med: a) en bekrcrftet Ud- 
flrift af Dagbogen eller med denn  ̂ selv in ori- 
Z in a li; b) de fra vedkommende Amtsforvaltere 
og Forskudstagere modtagne Regnskaber med 
dertil hörende B ilag  saavelsom med de ov- 
rige B ilag , der begründe Udgiften, eller som 
ifolge de af Amtsraadet oedtagne Bestemmelser 
stulle fremlcrgges med Regnskabet; c) en For- 
tegnclse over de bemeldte Fonds tiihorende Ak
tiver og Deposita samt den dem paahvilende 
Gjcrld og st) en Fortegnelse over de ved Regn- 
skabsaarets Udlob henstaaende Jndtcrgts- og 
Udgiftsrestancer samt uberigtigcde Forskud.

E t  Uddrag af Budgetregnskabet i samme 
Form som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfores t il Sam m enligning, vffentlig- 
gjores i Amtsraadstidenden.

§ 6.

Revisor gjennemgaaer Regnskabet og til- 
bagesender det med sine Bemankninger inden 
15dc J u l i ;  Han har tillige at foretage et E f- 
tersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Am ts
fattigkassen tiihorende eller den deponercde Ac- 
tiver og om Udfaldet af dette Eftersyn at an- 
fore det Fornodne i sine Bemcrrkninger. Re
visors Bemaerkninger besvares inden 7dc August, 
hvorester Regnskabet med tiihorende Revisions- 
bemcerkninger. Besvarelser og Revisors Vedteg- 
ninger inden 15de August afgives til Amtsraadet 
til Paakjendclse.

§  7-
De om Kasse-, Anviisnings- og Regnflabs- 

vcrsenet samt om Bogholderiet givne Bestem
melser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
flabsaaret 1868— 69.

§ 8.
Bogholderen, der tillige er Revisor for 

Sognecommunernes Regnskaber, antages Paa 
Fjerdingaars Opsigelse mod en samlet Godt- 
gjsrelse af 100 Rd . aarlig foruden Godtgjo- 
relse for Anskaffelsen af Bsger samt Blanketter.

§  9.
De sra Amtstuerne indkommende Maaneds-

§ 5. regnskaber afgives inden den 15de i hver paa- 
solgcnde Maaned til Revisor for Amtets Regn- 
stabcr, som uden Ophold har at sammenholde 
dem med Bogholderens Boger og i  Forening 
med denne at opgjore en samlet Oversigt, som 
udviser S ta tu s  saavel ved Amtets Kasser i det 
Hele som for hver enkelt Bndgetconto. Denne 
Oversigt indsendes strax af Revisor til Amt- 
manden og bliver at supplere nmiddelbart sor- 
inden hvert ordinairt Amtsraadsmode.

Enhver llregclmcrssighed. som af Revisor 
befindes ved Regnskabs- og Kasfevcrsenet samt 
Amtets Bogholderi, bliver af Ham strax at an
melde for Amtmanden.

§  10.

Amtets Budgetregnskaber blive, saasnart de 
indkomme fra Revisor, forsynede med dennes 
Vedtegninger i Henhold til Slutningen af §  6 
og, sorinden de underkastes Amtsraadets Paa- 
kjendelse, at asgive t il Amtsraadets staaende Regn- 
skabsudvalg til Gjennemsyn.

Foruden Regnskabsudvalget, der fla l bestaae 
af 2 Medlemmer og sirriig medvirke til Over- 
holdelsc af god Orden og Sparsommelighed i 
Amtets Udgiftcr, nedscetter Amtsraadet et staaende 
Udvalg for blandede Säger, ligeledes bestaaende 
af 2 Medlemmer, navnlig til Medvirkning i 
Säger vedkommende Sognecommunernes Regn
skabs- og lignende Forhold.

Disse staaende Udvalg kunne i Forening 
med Amtmanden i Tiden mellem Amtsraadets 
Moder afgjore lobende Säger, hvis hurtige 
Fremme er onskelig, efter de af Amtsraadet ved- 
tagne Regler og mod Anmeldelse i ncrste Am ts
raadsmode.

§  l l .
Revisor af Amtets Regnskaber tillaegges en 

aarlig Godtgjsrelse af 50 Nd.

§  >2.

Amtets Bei- og Vandinspccteur, der tillige 
forer Tilsyn med Sandflugten udcnfor Anholt,

! antages af Amtsraadet med gjensidig Opsigel- 
! sesrct t il Iste M arts efter et balvt Aars Varsel.
 ̂ Der tillcrgges Ham et aarligt Bederlag af 
! 2400 R d „  hvoraf 1600 Rd. regnes som Lon 
og 800 Rd. for Contoirhold og Reiser, saa at
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Pension sor Ham eller Enke kun kan beregnes 
af 1600 R d ., ligesom Berettigelse t il Pension 
ester den t i l  hver T id  gjcrldende Pensionslov 
forst indtrcrder efter 10 Aars Tjeneste. Der- 
imod tilkommer der Ham hvcrken Dicrter eller 
Befordringsgodtgjorelse. Den ncrrvcrrende Amts- 
Vei- og Vandinspecteur Meyer er der tilstaaet 
et personligt Tillcrg t il ovenncrvnte Vederlag 
af 600 R d ., saa at Vederlaget for Ham bliver 
3000 R d . med Pensionsberettigelse af 2000 gtd. 
fra iste Januar 1848.

§  13.
T i l  Assistance for Veiinspecteuren normeres 

aarlig indtil 3000 Rd .
Veiassistenterne anscrttes af Amtsraadet 

efter Veiinspecteurens Forflag og kunne til en- 
hver T id  entlediges paa samme Maade »den 
Pensionsberettigelse.

§  14.
Overklitfogden paa Anholt tillcrgges et aar- 

lig t Vederlag as 40 R d ., men ingen Diceter 
eller Befordringsgodtgjorelse.

Veimccndene antages og afskediges af Dei- 
inspecteuren i Henhoid til de af Amtsraadet 
tagne almindelige eller scerlige Bestemmelser.

§  16.

Opsynsmccnd og Synsmcrnd ved de storre 
Vandlob udncrvnes af Amtsraadet efter Vei-- og 
Dandinspecteurens Forflag, hvorved tillige deres 
Godtgjorelse fastscrttes.

§  17.

Angaaende Oeconomerne ved Amtets Syge- 
huse og Lonningerne ved Pleie- og Arbeids- 
anstalten henvises til de scerlige Regulativer for 
bisse Anstalter.

§  18.

Amtsraadets Secretcrrsorretninger besorges 
ved Formandens Foranstaltning mod et aarligt 
Vederlag af 300 R d . Eventuel Forandring 
heri anmeldes Aar forud.

§  15.

Saaledes affattet i Henhold til Amtsraadets Beslutning.

RanderS AmthuuS, den I6de M arts  1868.

Nosensrn.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V . af 6te J u l i  1867 §  54 

stadfcrstes foranstaaende Dedtcrgt som gjcrldende for Randers Amtsraadskreds.

JndemigSministeriet, den 21de M arts 1868.

Estrup. _______
Sch ou.

V  e d t oe g t
i Henhold til Loven om Landcommunernes Styrelse as 6te Ju li 1867 § 54 for 

Odense Amtsraadskredses Regnskabsdcrsen, Bogholderi, Anviisnings- og Kasse-
vcrsen m. v.

§  1. Bogholder, der tillige er Amtsraadets Se-
Amtsraadets Bogholderi forestaaes af en a f ! cretair.

Amtsraadet paa et halvt Aars Opsigelse valgt  ̂ Som  Secretcer sorer Han Raadets For-
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handlingsbog og foranstalter en Udskrist eller et 
Udtog af samme offcntliggjort ved Trykkcn, 
ligesom Han forer en Journal oder saintlige til 
Raadet indkommende og fra samme afgaaende 
Expeditioncr og en Copibog oder de fra Amts- 
raadet samt fra Amtmanden, som sammes For- 
mand, udgaaende Expeditioner. —  Han besorger 
derhos Udfocrdigelsen af Raadets Beslutninger 
og alt andet samme vedkommende Skriveri. —  
Med Hensyn t il alle Sccretcriforretningerne er 
Han undergiven Amtmandens O rdre , medens 
Han er personlig ansvarlig for gtigtigheden af 
fit Bogholberi og for de af Ham udfaerdigede 
og medundertegncde Indtcrgts- og Udgists- 
ordrer.

§ 2.

Amtsforvalteren udsorer fremdeles de Amts- 
repartitionsfonden og Amtsfattigkassen vcdrorende 
Kassererforretninger og opbevarer de disse Fonds 
tilhorcnde Activcr, hvorimod Negnskabsfsrelsen 
overgaaer til Bogholderen. — Ingen Jndbetaling 
eller Udbetaling kan finde Sted udcn i Henhold til 
en af Amtmanden udstedt og af Bogholderen 
noteret Ordre, dog med Undtagelse af Jndbe- 
talingen af de Hartkornet paalignede Amtsre- 
partitionsfondsbidrag, om hvis Storrelse Am ts
forvalteren ved en af Amtmanden underskreven 
og af Bogholderen noteret Communication er 
mcddeelt Undcrrctning.

Ordrcrne skulle vcrre ndstedte paa bcstemte 
Belob og til besternte Personer; de kunne om- 
fatte ficre Jnd- eller Udbetalinger, ligesom der 
kan udstcdes staaende Indtcrgts- og Udgists- 
ordrer, hvilke Lrd rer dog knn kunne gjcrlte for 
det enkelte Rcgnflabsaar, saa at de maae fvr- 
nhcs for det paafolgcnde Aar.

Enhver Jn d - eller Udbetaling fla l strax 
creditcrcs eller debitcres Nmtekassen i Amtsiuens 
almindelige Kasscbog. Qvitlcringcrne skulle for- 

synes med fortlebcnde Nummer, som skal paa- 
tegncs Qvitteringen og anforcs i Kaesebogen, 
og fkal der derhos paa cnhver Indtcrgts- og 
Udgiftsordrcr, saasnart Belobet er bctalt, an- 
fores Betalingsdagcn samt, forsaavidt Q vittc- 
ringen ikke er paategnet selve Udgistsordre», 
tillige Qvitteringcns Lobe-Nummer.

§  3.
Alle Indtcrgts- og Udgiftsordrer forsynee.

hvcr S lag s  Ordrer for sig, med sortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt as 
den Conto i Aarsoverslaget, for hvilken det paa- 
gjaldende Belob skal fores til Jndtcrgt eller Ud- 
gift. —  Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtccgter og Ud- 
gifter forer Bogholderen scrrflilt for hver af 
disse Fonds,

deels en D a g b o g , i  hvilken de i Rcgnskabs- 
aarets Lob til Jndtcrgt beordrede Summer 
anfores med Angivelse af Ordrernes Num
mer og Datum ,

deels en H o v e d b o g , i hvilken aabnes de 
fornodne Conti sor hver af de forskjellige 
Poster i  Aarsoverslaget samt for Forskuds- 
tagere efter §  5.

§  4.

Inden den 7de i ncrste Maaned skal Amts- 
forvalteren tilstille Amtet Regnfkab sor den 
foregaaende Maaned. —  Regnskabet skal inde- 
holde Forklaring om Hartkornsbidraget, hvad 
dcraf er indkommet og resterer, og skal ved- 
lcrgges Asskrifter af Kassebogen for Amtskas- 
scrnes Vedkommende, bilagte med Indtcrgts- og 
Udgiftsordrer samt Qvitteringer. —  Naar en 
Ordre omfatter ficre Belob, vedlcrgges den sorst 
Regnskabet, naar samtlige Belob ere betalte, eller 
ved Ncgnskabsaarets Udgang. selv om samtlige 
Belob endnu ikke ere betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnflab, 
v il Fortegnelse oder de manglcnde Qvitteringer 
vcrre at vcdlcrgge Regnskabet og Forklaring 
dcrester at gjore i  de folgende Regnflaber.

Med Regnflaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om udestaacnde Re- 
sianccr af Hartkornsbidraget i Overecnsstemmelse 
med Forordningcn angaacnde Amtstueoppebor- 
seler af 8de J u l i  1846 § 4 3 , og ville Re- 
sianccr af bette Hartkornsbidrag for Fremtiden 
vcrre at opfore paa en scrrflilt Liste og ikke 
samlede med Rcstancerne af kongelige eller andre 
Skatter.

Regnflaberne afgives in cluplo, og Negn- 
skabct for M arts Maaned bilcrggcs med For- 
tegnelse ligcledcs in clupto oder Amtsraads- 
kredsens (Amtsrepartitionsfondcns og Amtsfattig- 
kassens) Activer, som beroe ved Amtstuen.
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Om de ifolge Regnskabeme stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodnc paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Jndtergts- og Udgiftsordrer ere opferte, om, at 
de nu ere blevne effectuerede, — Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte fstegnskab 
med Bogholdcriets Bsger In te t sinder at 
erindre imod dets Rigtighed, tilbagesendcs det 
cne Exemplar Amtssorvalteren med Paategning 
desangaaende; i modsat Fa ld  soranstalter Amt- 
manden den fornodnc Berigtigelse foretagen.

§  5.

De Fo rflu d , som gives Deiinspecteurcn, 
Retsbetjente, Sygehuusbestyrelser m. F l .  til 
deraf at afholde Udgifter, som paahvile Amts- 
fonden. anfores i Hovedbogen paa en scrrlig 
Conto for enhver Forfludstager.

Ved Regnflabsaarets Udgang (eller hyppi- 
gere) indsender vedkommende Forfludstager et 
med behorige Ltvitteringer for de udbetalte B e
lob ledsaget Regnflab over Anvendelsen as de 
Ham anviste Forflud tilligemed den Beholdning, 
hvert Regnflab maatte udvise. —  Forfluddet 
fsres derpaa til Jndtergt paa Forfludstagerens 
Conto i Hovedbogen, og det af Forfludstageren 
udbetalte Belob fores t il Udgist paa den Conto 
(eller de Conti) i Hovedbogen, hvorunder Ud- 
giften henhorer.

§ 6.
Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfonden 

og Amtsfattigkassen aslcrgges af Bogholderen 
inden de» 31 te M ai og flutter fig til Aars- 
overflaget. —  Det bilcegges med a ) en bekrccftet 
Udflrift af Dagbogen, d) de fra Amtssorvalteren 
og vedkommende Forflndstagere modtagne Regn- 
flaber med dertil hörende B ila g , o) en For- 
tegnelse over de bcmeldte Fonds tilhorende Ac- 
tiver samt den dem paahvilende Gjcrld og 6) 
en Fortegnelse over de ved Regnflabsaarets Ud- 
lob henstaaende Jndtoegts- og Udgiftsrestancer 
samt uberigtigede Forflud.

E t  Uddrag af Budgetregnflabet i samme 
Form som Aarsovcrflaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfores til Sam m enligning, offentlig- 
gjores i Amtsraadstidenden.

Revisor gjennemgaaer Regnflabet og t i l . 
bagesendcr det med sine Bemoerkninger inden den 
15de J u l i ;  Han har tillige at svretage et E f- 
tersyn as de Amtsrepartitionsfonden og Am ts
fattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af dette Efterspn at anfore det Fornodne i sine 
Bemankninger. —  Revisors Bemoerkninger be- 
svarcs inden den 7de August, hvorefter gtegn- 
skabct med tilhorende Revisivnsbemoerkninger, 
Besvarelse og Revisors Vedtegninger inden den 
15de August afgives t il Amtsraadet t il Paa- 
kjendelse.

§  8.

Foruden I )  Bogholderen og Secretairen, 
som antages paa '/s Aars Opsigelse, og som 
for de Ham paahvilende Forretninger baade som 
Secretair og som Bogholder erholder en aarlig 
Godtgjsrelse af 40V R d ., og 2) Revisoren (der 
foruden Amtsrepartitionsfonds- og Amtsfattig- 
kasse-Regnflqberne tillige reviderer de soerlige 
Regnskaber for de Amtsraadet underlagte soer
lige Jndretninger, de Amtsraadets Tilsyn un- 
dergivne Legater samt samtlige communale Regn- 
flaber i Amtsraadskredsen), som vcelges paa 6 
Aar og erholder en aarlig Lon af indtil 300 
R d . , har Amtsraadet endnu folgende Embeds- 
og Bestillingsmoend:

3) en Veiinspecteur for Landeveiene, som antages 
paa */- Aars Opsigelse og erholder en aar
lig Godtgjsrelse af 800 R d ., Befordrings- 
godtgjorelse derunder indbefattet,

4) en Veiinspecteur for Bivciene, som antages 
paa Aars Opsigelse og erholder en aar
lig Godtgjorelse af 666^/2 R d ., Befordrings- 
godtgjorelse derunder indbefattet,

5) Veiopsigtsforere, som antages paa Aars 
Opsigelse og hvis Antal og Lonningsvilkaar 
bestemmes ved Aarsoverstagene, og

6) en Jnspecteur over de stsrre Vandlob, som 
antages paa ^  Aars Opsigelse og erholder 
en aarlig Lon af 500 Rd. —  Sam tlige til 
Bei- og Vandlobsvorsenct henhorende Be- 
stillingsmocnd antages af Amtsraadet.

lW . Det bemcerkes, at Bestillingerne som

§ 7.
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Beiinspecteur for Biveiene og som Dandlobs- §  9.
inspecteur sandsynligviis ved indtrcrdende Da- Bestemmeiserne om A n v iisn in g s- , Kasse- 
eancer ville blive forenede med Bestillingen som  ̂ og Negnstabsvccsenet komme forst til Anvendelse 
Beiinspecteur for Landeveiene. ! paa Rcgnskabsaaret 1868— 69.

P a a  Odense Amtstuedistricts Amtsraads Vegne.

FyenS Stiftamthuns, den 2lde M arts 1868.

N nsgaard .

I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V . as 6te J u l i  1867 tz 54 
stadfoestes foranstaaende Dedtcrgt som gjoelbende for Odense Amtsraadskreds.

Zndenrigsmimsteriet, den 28de M arts 1868.

Estrup.
Schon.

V e - t o e g t
i Henhold til Loven om Landcommunernes Styrelse af 6te Ju li 1867 § 51 for 

Assens Amtsraadskredses Regnflabsvcrsen, Bogholderi, Anviisnings- og Kasse-
vcesen m. v.

8 i. >
Amtsraadets Bogholderi forestaaes af en af 

Amtsraadet paa et halvt A a rs  Opsigelse valgt 
Bogholder, der tillige er Amtsraadets S e - 
cretair. ,

Som  Secretair forer Han Naadete Forhand- 
lingsbog og foranstaltcr en Udskrift eller et 
Udtog af samme offentliggjort ved Trykken, 
ligesom Han forer en Journal over samtlige til 
Raadet indkominende og fra samme afgaaende 
Expeditioner og en Copibog over de fra Am ts
raadet samt fra Amtmanden, som sammes For- 
m and, udgaaende Expeditioner. —  Han de-  ̂
sorger derhos Udfcerdigelsen af Raadets Besiut-j

ninger og alt andet samme vedkommende Sk ri-  
veri. —  Med Hensyn t il alle Secretairforret- 
ningerne er Han undergiven Amtmandens Ordre, 
medens Han er personlig ansvarlig for Rigtig- 
heden af fit Bogholderi og for de af Ham ud- 
fcerdigede og medundertegnede Jndtccgts- og 
Udgiftsordrer.

8 2.

Amtsforvalteren udforer fremdeles de Am ts- 
repartitionsfonden og Amtsfattigkassen vedro- 
rende Kassererforretninger og opbevarer de disse 
Fonds tilhorende Activer, hvorimod Regnstabs- 
forelsen overgaaer til Bogholderen. — Ingen
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Indbetaling eller Udbetaling kan finde Sted 
uden i Henhold til en af Amtmanden udstcdt 
og af Bogholderen notcret Ordre, dog med 
Undtagelsc af Indbetalingen af de Hartkornet 
paalignede Amtsrepartilionsfondsbidrag, om hvis 
Storrelse Amtsforvalteren ved en af Amtmanden 
underfkreven og af Bogholderen noteret Com- 
munication er meddeelt Underrctning.

Ordrcrne sknllc vcrre ndstedle paa bestemte 
Belob og til bestemte Personer; de kunne om- 
fatte flere In d -  eller Udbetalinger, ligesom der 
kan udstedes staaende Indtcegts- og Udgifts- 
ordrer, hvilke Ordrer dog kun kunne gjcrlde 
for det enkelte Regnskabsaar, saa at de maae 
sornyes for det paafolgende Aar.

Enhver In d -  eller Udbetaling skal strax 
crediteres ellcr debiteres Amtskassen i Amtstuens 
almindelige Kassebog. Qvitteringerne skulle 
forsynes med sortlobende Nummer, som skal 
paategncs Qvitteringen og anfores i Kassebogen, 
og skal der derhos paa enhver Indtcegts- og 
Udgiftsordre, saasnart Belobet er betalt, anfores 
Betalingsdagen samt, forsaavidt Qvitteringen 
ikke er paategnet selve Udgistsordren, tillige 
Qvitteringens Lsbe-Nummer.

§  3.
Alle Indtcegts- og Udgiftsordrer forsynes, 

hver S lag s  for sig med forilobende Nummere 
og Angivelse af Finantsaaret samt af den Conto 
i Aarsoverslaget, for hvilken det paagjceldende 
Belob skal fores til Jndtcegt eller Udgift. —  
Over de Amtsrepartitionsfonden og Amtsfattig- 
kassen vedrorende Indtcegter og Udgifter sorer 
Bogholderen, scrrskilt for hver af disse Fonds, 

deels en D a g b o g , i hvilken de i Regnskabs- 
aarets Lob til Jndtcegt og Udgift beordrede 
Summer anfores med Angivelse af Or- 
drernes Nummer og Datum, 

deels en H o ve d b o g , i hvilken aabncs de 
fornodne Conti for hver af de sorskjellige 
Poster i  Aarsoverslaget samt for Forfluds- 
tagere efter §  5.

8 4.
Inden den 7de i ncrste Maaned flal Amts- 

sorvalteren tilstille Amtet Rcgnskab for den fore- 
gaaende Maaned. —  Regnskabet skal indeholde 
Forklaring om Hartkornsbidraget, hvad deraf

er indkommet og resterer, og flal vedlcegges Af- 
flrifter af Kassebogen for Amtskassernes Ved- 
kommcnde, biiagte med Indtcegts- og Udgifts
ordrer samt Qvitteringer. —  Naar en Ordre 
omfatter fiere Belob, vedlcegges den forst Regn- 
flabet, naar samtlige Belob erc betalte, eller 
ved Regnflabsaarets Udgang, selv om samtlige 
Belob endnu ikke ere betaltc.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommendc Regnflab, 
vil Fortegnelse over de mang lende Qvitteringer 
vcrre at vedlcegge Regnskabet og Forklaring 
derefter at gjore i de folgende Regnflabcr.

Med Regnflaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om udestaaende Re- 
stancer af Hartkornsbidraget i  Overeensstemmelse 
med Forordningen angaaende Amtstueoppebor- 
seler af 8de J u l i  1840 § 4 3 , og ville Re- 
stancer af dette Hartkornsbidrag for Fremtiben 
vane at opfsre paa en scrrskilt Liste og ikke 
samlede med Restancerne af kongelige eller andre 
Skatter.

Regnflaberne afgives in äuplo, og Regn- 
flabet for M arts Maaned bilcegges med Fo r
tegnelse ligeledes in cluplc» over Amtsraads- 
kredsens (Amtsrepartitionsfondens og Amtsfattig- 
kassens) Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifslge Regnflaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det Fo r
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i  Dagbogen gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Indtcegts- og Udgiftsordrer ere opforte, om, at 
de nu ere blevne effectuerede. —  Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnflab 
med Bogholderiets Boger In te t finder at er- 
indre imod dets Rigtighed, tilbagesendes det 
ene Exemplar Amtsforvalteren med Paategning 
desangaaende; i modsat Fa ld  foranstalter Am t
manden den fornodne Berigtigelse foretagen.

§  5.
De Fo rflu d , som gives Beiinspecteuren, 

Retsbetjente, Shgehuusbestyrelser m. F l .  t il 
deraf at afholde Udgifter, som paahvile Amts- 
fonden, anfores i Hovedbogen paa en scerlig 
Conto for enhver Forfludstager.

Bed Regnflabsaarets Udgang eller Hhppi- 
gere indsender vedkommende Forfludstager et
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med behsrige Qvitteringer for de udbetaltc B e 
lob ledsaget Regnflab over Anvendclsen af de 
Ham anviste Forflud tilligemed den Bcholdning, 
hvert Regnflab maatte udvise. —  Forfluddet fores 
derpaa til Jndtcegt paa Forfludstagerens Conto 
i Hovedbogen, og det af Forfludstageren ud- 
betalte Belob fores til Udgist paa den Conto 
(eller de Conti) i Hovedbogen. hvorunder Ud- 
giften henhorer.

§ 6.
Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfonden 

ogAmtsfattigkassen aflcrgges asBogholderen inden 
den 31 te M ai og slutter sig til Aarsoverflaget. 
Det bilcegges med rr) en bekroestet Ubflrift af 
Dagbogen, d) de fta Amtssorvalteren og vedkom- 
mende Forflndstagcre modtagne Regnflaber med 
dertil hörende B ilag , o) en Fortegnelse over de 
kemeldte Fonds tilhorende Activer samt den dem 
paahvilende Gjcrld og cl) en Fortegnelse over 
de ved Regnflabsaarets Udlob henstaaende Jn d - 
tcrgts- og Udgiftsrestanccr samt ubcrigtigede 
Forflud.

Et Uddrag af Budgetregnflabet i samme 
Form som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfsres til Sammenligning, offentliggjorcs 
i Amtsraadstidenden.

§ 7-
Revisor gjennemgaaer Regnflabet og til- 

bagesender det med sine Bemoerkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
fattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af bette Eftersyn at anfsre bet Fornodne i sine 
Bemcerkninger. —  jRevisors Bemcerkninger be- 
svares inden den 7de August, hvorefter Regnflabet 
med tilhorende Revifionsbemcrrkninger, B c sva -> 
relser og Revisors Bedtegningcr inden den 15de 
August afgives t il Amtsraadet til Paakjendelse.

tz 8.
Foruden 1) Bogholderen og Secretairen,

som antages paa '/r A ars Opsigelse, og som 
for de Ham paahvilende Forretninger baade som 
Secretair og som Bogholder crholder en aarlig 
Godtgsorelse af 300 Nd.. og 2) Revisoren (der 
foruden Amtsrepartitionsfonds- og Amtsfattig- 
faslc-Regnflaberne tillige reviderer de faulige 
Regnflaber for de Amtsraadet underlagte scrrlige 
Jndretninger, de Amtsraadets Tilsyn undergivne 
Legaler samt samtlige commnnalc Regnflaber i 
Amtsraadskredsen), som vcrlges paa 6 Aar og 
erholder en aarlig Lon af indtsl 250 Rd., har 
Amtsraadet endnu folgende Embeds- og Be- 
stillingsmcend:

3) en Beiinspecteur for Landeveiene, som antages 
paa */s Aars Dpsigelse og erholder en aarlig 
Godtgjorelse af 400 R d ., Befordringsgodt- 
gjorelse derunder indbesattct,

4) e» Beiinspecteur for Biveiene, som er an
tagen paa '/r Aars Opsigelse og erholder en 
aarlig Godtgjorelse af 333'/Z Rd., Befor- 
dringsgodtgjorelse derunder indbesattct,

5) Veiopsigtsfsrere, hvis Antal og Lon fast- 
scrttes ved Aarsoverflagene, og som antages 
paa A ars Opsigelse, og

6) to Jnspecteurer over de storre Bandlsb, som 
erc antagne paa Aars Opsigelse og er- 
holde en aarlig Lon tilsammen af 175 R d .

Samtlige til Bei- og Bandlobsvcrsenet 
henhorende Bestillingsmcrnd antages af Amts
raadet.

iM . Det bemcrrkes, at Bestillingerne som 
Beiinspecteur for Biveiene og som Vandlobs- 
inspccteur sandsynligviis ved indtrcrdende Va- 
cancc ville blive forenedc med Bestillingen som 
Beiinspecteur for Landeveiene.

§  9.

De vm Kasse-, Anviisnings- og Regnflabs- 
vcrscnet samt om Bogholderiet givne Bestem- 
mclser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
flabsaaret 1868- 69.

Paa Assens Amtstucdistricts Amtsraads Degne. 

Fyens Stiftamthuns, den 21 de M arts 1868.

UusgaarL.
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I  Henhold til Lov om Landcommuncrnes Styrelse m. V . af 6te J u l i  1867 §  54 
stadfcestes foranstaaende Vedtcrgt som gjcrldende for Aesens Amtsraadskreds.

Jn-enrigsministerict, den 28de M arts 1868.

Estrup.
Sch ou.

V  e d t
f°r

Ribe Amtsraadsraadskredses RegnflabsMseu m. m. i Henhold til Lov as 6te Ju li
1867 ß 54.

§ i .
Amtsforvalterne i  Amtsraadskredsen udfore 

ftemdeles de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
sattigkassen vedrorende Kassererforretninger og 
opbevare de diese Fonds tilhsrende Activer, 
hvorimod Regnskabsforelsen overgaaer t il en 
Bogholder, som tiilige er Amtsraadets Secretair. 
Ingen Jndbetaling etter Udbetaling kan finde 
Sted uden i Henhold til en af Amtmanden 
udstedt og af Bogholderen noteret Ordre, dog 
med Undtagelse af Jndbetalingen af de Hart- 
kornet paalignede Amtsrepartitionsfondsbidrag, 
om hvis Storrelse Amtsforvalterne vcd en af 
Amtmanden underskreven og af Bogholderen 
noteret Communication er meddeelt Underret- 
ning.

Ordrerne skulle vcrre udstedte paa bestemte 
Belob og til bestemte Personer, de kunne om- 
satte flere Jn d - etter Udbetalinger, ligesom der 
kan udstedes staacnde Jndtccgts- og Udgists- 
ordrer, hvilke Ordrer dog kun kunne gjcrlde for 
det enkclte Regnskabsaar, saa at de maae for- 
npes for det paafolgende Aar.

Enhver Jnd- etter Udbetaling skal strax 
crediteres etter debileres Amtskassen i vedkom- 
mende Amtstues almindelige Kassebog.

Qvitteringerne skulle ved den paagjceldende 
Amtstue sorshnes med fortlobende Nummer, som 
skal paategnes Qvitteringen og ansores i Kasse
bogen, og skal der derhos paa enhver Indtoegts-

og Udgiftsordre, saasnart Belobet er betalt, 
anfores Betalingsdagen samt, forsaavidt Q vitte
ringen ikke er paategnet selve Udgiftsordren, til- 
lige Qvitteringens Lobe-Nummer.

8 2.
Alle Jndtcegts- og Udgiftsordrer forsyncs 

hver S lag s  Ordrer for sig , med fortlobende 
Nummere og Angivelse as Finantsaaret samt af 
den Conto i Aarsoverflaget, for hvilken det 
paagjceldende Belob skal fores t il Jndtcrgt etter 
Udgift.

Over de Amtsrepartitionsfonden og Amis- 
sattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Udgister 
sorer Bogholderen scrrskilt for hver af disse 
Fo n d s :

deels en Dagbog, i hvilken de i Regnskabs- 
aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift beordrede 
Summer anfores med Angivelse as Or- 
drernes Nummer og Datum, 

deels en Hovedbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de sorskjellige 
Poster i  Aarsoverflaget samt for Forskuds- 
tagerne efter §  4.

8 3.
Inden den 7de i nceste Maaned flal Amts- 

sorvalteren ved hver af de paagjceldende Amt- 
stuer tilstille Amtet Negnflab for den foregaaende 
Maaned.
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Regnskabet fla l indeholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget, hvad deraf er indkommet og 
resterer, og fla l vedlcrgges Afflrister af Kasse
bogen for Amtskassernes Vedkommende bilagte 
med Jndtcrgts- og Udgistsordrer samt Qvitte- 
ringer. Naar en Ordre vmfatter flcre Belob, 
vedlcegges den forst Regnskabet, naar samtligc 
Belob ere betalte, eller vcd Regnflabsaarets Ud- 
lob , selv om samtlige Belob endnu ikke ere 
betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnflab, 
v il Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
vcrre at vedlcrgge Regnflabet og Forklaring 
derefter at gjore i  de folgende Regnflaber.

Med Regnflaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om udestaaende Re- 
stancer af Hartkornsbidraget i Overeensstemmelse 
med Frdn. angaaende Amtstueoppeborseler af 
8de J u l i  1840 §  43 , og ville Restancer af 
dette Hartkornsbidrag for Fremtiden vcrre at 
opfore paa en scrrflilt Liste og ikke samlede med 
Restancerne af kongelige eller andre Skatter.

Regnflaberne afgives in (iuplo, og Regn
flabet for M arts Maaned bilcrgges med Forteg- 
nclse ligeledcs in änplo, over Amtsraadskredscns 
(Amtsrepartitionsfondens og Amtsfattigkassens) 
Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Regnflaberne stedfundne Jn d - 
og Udbetalinger tilsorer Bogholderen dct For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligcsom der ogsaa i Dagbogen gjorcs en Ve- 
mcrrkning paa de Steder, hvvr de paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgistsordrer ere optegnede, om, 
at de nu ere blevne effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnskab 
med Bogholderiets Bogcr In te t sinder at erinbre 
mod dets Rigtighed, tilbagesendes det cne Erem- 
plar vedkommende Amtsforvalter med Paateg- 
ning desangaaende, i modsat Fald foranstalter 
Amtmanden den fornodne Berigtigelfe fore- 
tagen.

8 4.
De Forflud , som gives Veiinspccteuren, 

Retsbetjente, Sygehuusbestyrelser m. F l .  til 
deraf at asholde Udgifter, som paahvile Amts- 
fonden, anfsres i Hovedbogen paa en scrrlip 
Conto for enhver Forfllidstager.

Ded Regnflabsaarets Udgang eller Hhppigere 
indsender vedkommende Forfludstager et med be- 
horige Qvitteringer for de udbetalte Belob led- 
sagct Regnflab over Anvendelfen af de Ham 
anviste Forflud tilligemed den Beholdning, hvcrt 
Regnflab maatte udvise.

Forfluddet fsres derpaa til Jndtcrgt paa 
Forfludstagerens Conto i Hovedbogen og det af 
Forfludstageren udbetalte Belob fores til Udgist 
paa den Conto eller de Conti i Hovedbogen, 
hvorunder Udgiften henhorer.

8 5.

Budgetregnskabet for Amtsrepartitionsfonden 
og Amtsfattigkassen aflcrgges af Bogholderen 
inden 3 l te M ai og flutter sig til Aarsoverflaget. 
Det bilcrgges med: 
a) en bekrcrftet Udflrift af Dagbogen, 
d) de fra vedkommende Amtsforvaltere og For- 

skudstagere modtagne Regnflaber med dertil 
hörende B ilag ,

c) en Fortegnelse over de bemeldte Fonds til- 
horende Activer samt den dem paahvilende 
Gjcrld og

cl) en Fortegnelse over de ved Regnflabsaarets 
Udlob henstaaende Jndtcrgts- og Udgiftsre- 
stancer samt uberigtigede Forflud.

E t  Uddrag af Budgetregnskabet i samme 
Form som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tillige ansores til Sammenligning, offentliggjores 
i Amtsraadstidenden.

8 6.
Revisor gjennemgaaer Regnflabet og til- 

bagesender det med sine Bemcrrkninger inden 
den l5de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
sattigkassen tilhsrende Activer og om Udfaldet 
af dette Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcrrkninger.

Revisors Bemcrrkninger besvares inden den 
7de August, hvorester Regnflabet med tilhorende 
Revisionsbemcrrt'ningcr, Besvarelser og Revisors 
Vedtegninger inden den 15de August afgives 
til Amtsraadet til Paakjendelse.

8 7-

De oin Kasse-, Anviisnings- og Regn-
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flabsvcesenet samt om Bogholderiet givne B e
stemmelser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
skabsaaret 1868— 69.

§ 8.

Regnflaberne for Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen revideres af en af Amtsraadet 
valgt tonnet Revisor.

§  9 .
Amtsraadets Revisor foretager tillige ester 

Amtsraadets ncrrmere Anviisning Revisionen 
as Regnflaberne for de under Amtsraadets T il-  
syn henhorende scrrligc Jnbretmnger og Legaler.

Ligeledes foretagcs Gjennemsynet af Sogne- 
communernes Regnflaber ifolge Communallovens 
§  28 af Amtsraadets Revisor. Dette Gjen- 
nemsyn flat vcrre tilendcbragt inden den Iste 
September og derved ikke blot summarifl under- 
soges, hvorvidt Rcgnskabsforeren maatte have 
begaaet nogen F e il ,  men ogsaa gjsres de Ud- 
scettelser, hvortil Sogneraadets Fremgangsmaade 
i saa Henseende künde foranledige. Efterhaanden 
som Gjennemsynet bliver fcerdigt, tilstilles Regn
flaberne, forsaavidt de gjorteUdscrttelser dertilgive 
Anledning, det paagjcrldende Sogneraads For- 
mand, som med Bekommendes Besvarelser har 
at tilbagesende Regnflabet inden 3 Uger ester 
Modtagelsen.

Regnflaberne afgives derefter inden Iste 
November til Amtsraadets Decision, som bor 
vcrre afgivet inden Udlobet af den paafolgende 
December Maaned.

§ 10.
Amtsraadets Secretair og Bogholder lon

nes med 450 Rd . fra den Iste April 1868 at 
regne. Amtsraadets Revisor lonnes med 200 
R d . fra Iste April 1869 at regne.

Amtets Veiinspecteur lonnes med 1000 Rd. 
aa rlig , som stiger med 100 Rd. sor hver 5 
A ars Tjeneste som Veiinspecteur i Amtet indtil 
1400 Rd ., i hvilken sidste Lonning den nuvcr- 
rcnde Veiinspecteur indtrceder fra den Iste 
April 1868.

Derhos erholder Han Dicrter ä, 2 R d . for 
hver Reisedag udover 2 M iil fra Hans Bopcel 
og Befordringsgodtgjorelse L  4 Mk. pr. M iil 
hen og ligesaa tilbage. Denne Godtgjorelsc 
reguleres hvert 3die Aar.

Amtets 4 Veiopsynsmamd lonnes hver med 
400 R d . , som stiger med 50 Rd . for hver 5 
Aars Tjeneste for den Mldste indtil 600 Rd. 
for den Ncrstceldstc indtil 550 R d . og for de 
to Ängste indtil 500 R d .; og crholde de derhos 
Reisegodtgjorelse u 32 ß pr. M i i l ,  Tour og 
Retour tilsammen, dog at den forste M iil fra 
Hjemmet ikke medregnes i noget Tilfoelde.

Veimcrndenes Lsn  bestemmcs for hver efter 
Stationens Beflaffenhed og Beliggenhed ved 
Amtsraadets faulige Vedtagelser.

Vandopsynsmcendenes Lon forbliver hen- 
holdsviis 100 R d ., 180 Rd. og 80 Rd. for 
lste, 2det og 3die District.

Sam tlige forncevnte Bestillingsmcrnd an- 
scrttcs af Amtsraadet med gjensidig Ret til Op-- 
sigelse for Secretairen, Bogholderen, Veiinspec- 
teuren og Veiopsynsmcendcne med Aars Op- 
sigelsesfrist t il hver Iste April og Iste October 
og for Veimcendene og Dandopsynsmcendene 
med ^4 Aars Opsigelsesfrist til den Iste i hvert 
Fjerdingaar. Revisor antages med Aars 
gjensidig Ret til Opsigelse, dog under Hensyn 
til Bestemmelsen i Landcommunallovens §  54.

Hvorvidt der i Tilfcrldc af Entlcdigelse kan 
tilstaaes en Bestillingsmand Pension, afgjores i 
hvert enkelt Tiifcrlde under Fvrbehold af Jn -  
denrigsministerens Samtykke.

Ribe Amtsraad, den I 2 te M arts 1868.

H. Nielsen. F . Monisen. H. Adolph. N. Msller. Th. Vindfeld. 
I .  V. Stochholm. N. C. Simonsen.
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I  Henhold til Lov om Landcommnnernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 §  54 
stadscrstes foranstaaende Vedtcrgt som gjcrldende for Ribe Amtsraadskreds.

Jndmrigsmimsteriet, den 28de M arts 1868.

Estrup.
Schon.

V e  - t « gt
for

Bomholms Amtsraadskreds i Henhold til Loven af 6te Znli 1867 tz 54.

§ l-
Amtsforvalteren udforer fremdeles de Amts- 

repartitionssonden og Amtssattigkassen vedrorende 
Kassererforretninger og opbevarer de disse Fonds 
tilhorende Activer, hvorimod Regnflabssorelsen 
overgaaer t il Amtets Bogholder. Ingen Jn d- 
betaling eller Udbetaling kan finde Sted uden i 
Henhold til en af Amtmanden udstedt og af 
Bogholderen noterct Ordre, dog med Undtagelse 
af Jndbetalingen af de Hartkornet paalignede 
Amtsrepartitionsfondsbidrag, om hvis Storrelse 
der er givet Amtsforvalteren Underretning ved 
en af Amtmanden nnderskreven og af Boghol
deren noteret Meddelelse.

Ordrerne skulle vcrre ndstedte paa bestemte Belob 
og til bestemte Perforier; de kunne omfatte flere 
Jn d - eller Udbetalinger, ligesom der kan udstedes 
staaende Jndtcrgts- og Udgiftsordrer, hvilke O r- 
drer dog kun kunne gjcrlde for det enkelte Regn
flabsaar. saa at de maae fornyes for det paa- 
folgende Aar.

Enhver Jnd- og Udbetaling flal strax cre- 
diteres eller debiteres Amtskassen i  Amtstuens 
almindelige Kassebog.

Qvitteringerne flulle forsynes med fortlo
bende Nummer, som fla l paategnes enhver 
Qvittering og anfores i Kassebogen, og flal der 
derhos paa enhver Jndtcrgts- og Udgiftsordre, 
saasnart Belobet er betalt. anfores Betalings-

dagen samt, forsaavidt Qvitteringen ikke er paa- 
tegnet selve Udgistsordren, tillige Qvitteringens 
Lobenummer.

8 2.

Alle Jndtcrgts- og Udgiftsordrer forsynes, 
hver S la g s  Ordrer for sig.  med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt af 
den Conto i Aarsoverslaget, for hvilken det paa- 
gjcrldende Belob fla l fores til Jndtcrgt eller 
Udgist. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtssattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Ud- 
gister forer Bogholderen, scrrflilt for hver af 
disse Fonds,
deels en Dagbog, i hvilken de i Regnflabsaarets 

Lob til Jndtcrgt og Udgist beordrede S u m 
mer anfores med Angivelse af Ordrernes 
Nummer og Datum ,

deels en Hovedbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forfljellige Poster 
i Aarsoverslaget samt for Forfludstagere 
efter §  4.

§  3.

Inden den 7de i  nceste Maaned flal Am ts
forvalteren tilstille Amtet Regnflab for den fore- 
gaaende Maaned. Regnflabet fla l indeholde 
Forklaring om Hartkornsbidraget, hvad deraf er. 
indkommet og resterer, og flal der vedlcrgges
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Affinster af Kassebogen for Amtskassernes Bed- 
kommende, bilagte mcd Indtcrgts- og Udgifts- 
ordrer samt Qvitteringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob ved- 
lcegges den forst Regnflabet, naar samtlige B e
lob ere betalte, eller ved Regnflabsaarets Ud- 
gang, selv om samtlige Belob endnu ikke ere 
betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke kunne 
fremsendes med vedkommende Regnflab, bor Fo r
tegnelse over de manglende Qvitteringer ved- 
lccgges Regnflabet og Forklaring derefter gjores 
i de folgende Regnflaber.

Med Regnflaberne for September og M arts 
Maaned afgives Forklaring om udestaaende Re- 
stancer af Hartkornsbidraget i Overeensstemmelse 
med Forordningen angaaende Amtstueoppebor- 
seler af 8de J u l i  1840 tz 43, og villc Restanccr 
af dette Hartkornsbidrag for Fremtiden blive 
opforte paa en scerflilt Liste og ikke samlede 
med Restancerne af kongelige og andre Skatter. 
Regnflaberne afgives in cluptv, og Regnflabet 
for M arts Maaned bilcrgges med Fortegnelse 
ligeledes in änplo over Amtsrepartitionsfondens 
og Amtsfattigkassens Activer, som beroe ved 
Amtstuen.

Om de ifolge Regnflaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nsdne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligcsom der ogsaa i Dagbogen gjores en Be- 
mcerkning paa de Steder, hvor de paagjoeldende 
Indtcrgts- og Udgiftsordrer ere opforte, om, 
at de nu ere blevne effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnflab 
med Bogholderiets Boger In te t finder at erindre 
imod dets Rigtighed, tilbagesendes det ene Exem
plar til Amtsforvalteren med Paategning des- 
angaaende; i modsat Fald foranstalter Amt- 
manden den fornodne Berigtigelsc foretagen.

§  4 .

De Forflud, som gives Arresthuusbestyrelser, 
Retsbetjente m. F l .  til deraf at afholde Ud- 
gifter, som paahvile Amtsfonden, anfores i Ho
vedbogen paa en scerlig Conto for enhver For- 
fludstager.

Ved Regnflabsaarets Udgang (eller hyppi- 
gere ester Amtsraadets ncermerc Bestemmelse) 
indsender vedkommende Forskudstager et med

behorige Qvitteringer for de udbetalte Belob 
ledsaget Regnflab over Anvendelsen af de Ham 
anviste Forflud, hvorhos tillige den Beholdning, 
hvert Regnflab maatte udvise, kan sorlanges con- 
tant indsendt.

Forfluddet fores derpaa til Jndtcegt paa 
Forfludstagerens Conto i Hovedbogen, og de 
af Forfludstageren udbetalte Belob fores til lld- 
gist paa den Conto eller de Conti i Hovedbo
gen, hvorunder Udgiften henhorer.

§  5.
Aarsregnflabet for Amtsrepartitionsfonden 

og Amtsfattigkassen aflcegges af Bogholderen 
inden 31te M ai og flutter sig til Aarsoverflaget. 
Det bilcrgges med: 
g.) en bekrcrftet Udskrift af Dagbogen, 
b) de fra Amtsforvalteren og vedkommende For- 

fludstagere modtagne Regnflaber med de dertil 
hörende B ila g ,

o) en Fortegnelse over de bemeldte Fonds til- 
horende Activer og den dem paahvilende 
Gjcrld saavelsom over det Amtsrepartitions
fonden tilhsrende Jnventarium samt 

6) en Fortegnelse over de ved Regnflabsaarets 
Udlob henstaaende Indtcrgts- og Udgiftsre- 
stancer samt uberigtigede Forflud.

E t  Uddrag af Aarsregnflabet offentliggjores 
i Udtoget af Amtsraadsforhandlingerne i  samme 
Form som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tillige vedfoies til Sammenligning.

§  6.

Amtets Revisor gjennemgaaer Regnflaberne 
og tilbagesender dem med sine Bemccrkninger 
inden den 15de J u l i ;  Han har tillige at fore- 
tage Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen tilhorende Activer og om Ud- 
faldet af dette Eftersyn at anfsre det Fornodne 
i sine Bemcrrkninger. Revisors Bemcerkninger 
besvares inden den 7de August, hvorefter Regn
flaberne med tilhorende Revisionsbemcerkninger, 
Besvarelser og Revisors Vedtcgninger inden den 
15de August afgives til Amtsraadet til Paa- 
kjendelse.

§  7-
De om K asse-. Anviisnings- og Regn- 

flabsvcrsenet samt om Bogholderiet givne B e
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stemmelser komme ikke til Anvendelse paa Regn- j 
staberne for Aaret 1867— 68.

8 8.

Amtets Revisor, som ifolge Loven af 6te 
J u l i  1867 § 54 vcrlges af Amtsraadet paa 
6 A ar, lonnes med 100 Rd . aarlig , som ud- 
redes med 80 Rd . af den Afdeling af Amts- 
repartitionsfonden, hvortil Kjobstcederne bidrage

og med 20 Rd . af Ämtsfattigkassen.
Revisorposten v il forst blive besät fra den 

lste April 1869 at regne.

8 9-
Amtscommunefondens Regnskabsforer og 

Kasserer udncrvnes af Amtsraadet med et Fjer- 
dingaars Opsigelse til den lste April eller lste 
October og lonnes med 100 R d ., som udredes 
af Fondens Renter.

8 w.
Amtets Bogholder og Secretair udncrvnes 

af Amtsraadet med et Fjerdingaars Opsigelse og 
lonnes med 200 R d . aarlig. som udredes med 
170 R d . af den Afdeling af Amtsrepartitions- 
fonden, hvortil Kjobstcrderne bidrage */», og med 
30 Rd . af Ämtsfattigkassen.

8
Veiinspecteuren udncrvnes af Raadet med 

et halvt Aars Opsigelse t il den lste A pril og 
lonnes med 600 R d . aarlig. Desuden kan der 
tillcrgges Ham en Befordringsgodtgjorelse af 48 
ß for hver M ii l ,  som Han paa Embedsreiser 
har tilbagelagt, eller en passende fast Befor
dringsgodtgjorelse istedet derfor. Saavel Lon- 
ningen som Befordringsgodtgjorelscn udredes af 
Amtsrepartitionsfonden under den Afdeling, 
hvortil Kjobstcrderne bidrage efter Hartkorn.

P aa  Amtsraadets Vegne, den 3die April 1868.

E. Ve-el.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6tc J u l i  1867 §  54 

stadfcrstes foranstaaende Bedtcrgt som gjceldende for Bornholms Amtsraadskreds.

Jndenrigsministeriet, den 15de A p ril 1868.

Estrup.
S c h  0U.

V  e d t oe g t
for

Kjsbenhavns Amtsraadskredses Budget- og Anviisningsvcrsen, Bogholderi, Kasse- og 
Regnflabsvcesen, Amtsraadets Forrctmugsorden m. o.

1. Budget.

8 >.
Inden  hvert Aars 15de November affatter 

Amtsraadets Formand Forslag t il et Budget

for det kommende Negnflabsaar. Dette Forslag 
sorelcrgges Raadet til forelsbig Behandling i 
sammes ordentlige Mode i November Maaned 
og behandles endelig i det ordentlige Mode i 
Februar Maaned.
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Som  forventet Overflud ved Regnflabs- 
aarets Begyndelse beregnes ikke blot den con- 
tante Beholdmng, som t il den ovenncrvnte Tid 
v il vcrre i Kassen, men ogsaa de Restancer af 
Skattebidrag og andre Jndtcegter, som til den 
Tid forventes at udestaae, men antages at ville 
indgaae i  giegnskabsaarets Lob eller senere.

§  3-
I  Budgettet opfores alle de Udgister, der 

antages at ville udkrceves i Regnflabsaaret, 
fordeelte idetmindste paa de Conti og Under- 
cvnti, som findes angivne i det for Aaret 1868— 69 
udarbeidede Budget.

tz 4.
Naar den til en Post medgaaende Udgift 

er bestemt enten ved Lovgivningen (saasom den 
Jordemodrene tillagte faste Lon) eller ved Con- 
tract (saasom Forrentningen og Afbetalingen af 
Fondens Gjoeld) eller ved staaende Vedtcrgter 
(saasom Sognefogdernes Lon) eller ved Regje- 
ringens Bestemmelse (saasom Befordrings- og 
Brcrndselsgodtgjorelse t i l  enkelte af Amtets Rets- 
bctjente) eller andre for Amtsraadet bindende 
Beslutninger (saasom Bidraget til Skolefonden), 
opfores Udgiften med dens noiagtige Belob. 
Det samme gjcelder, hvor Amtsraadet forud har 
taget soerlig Beflntning om enkelte Poster (saa
som angaaende Bedligeholdelsesarbeider og nye 
Arbeider paa Landeveiene, som i Henhold til 
de as samme provede og bifaldte Overstag skulle 
bringes t il Udforelse i det paafolgende Aar). 
Hvor en Udgift er uashcengig as Amtsraadets 
Beflntning, men bliver at udrede med et bestemt 
Belob, som dog ikke endnn er givet ved Bud- 
gettets Vedtagelse (saasom Tilskudet til Ostif- 
ternes Sindssygeanstalts aarlige Underballance), 
opfores det i det soregaaende Aar udfkrevne 
Belob, dog med Tillceg til eller Fradrag af hvad 
sibst dcrtil er opkrcevet forlidet eller formeget. 
Ved alle andre Udgister, som ere uafhoengige 
af Amtsraadets Bevilling (saasom til smitsomme 
Sygdomme, til Delinkventomkostninger osv.), 
lcegges et Gjennemsnit af 3 A ars Udgister til 
G rund , dog at der tages Hensyn til de ved 
Overflagets Bedtagelse bekjendte Omstcendighcder, 
der lade formode en Tilgang eller Afgang eller

§  2. tilstede en forelobig Calcule (saasom ved de 
faste Udgister til Amtets Syge-, Daare- og 
Arbeidsanstalt).

§  5.
Fra  den Su m , hvortil Udgisterne saaledes 

anslaaes, drages deels det Belob, som Raadet 
i  Medfor af Communallov af 6te J u l i  1867 
§  50 maatte bestemme at skulle lignes paa 
Communerne i Amtsraadskredsen, deels de Belob, 
der kunne paaregnes uden Udflrivning (saasom 
det forventede Overflud og Renter af Fondens 
Activer). Resten sordeles paa Landdistricternes 
Hartkorn, og bestemmes det derefter a f Am ts
raadet, hvormeget der fla l udredes af hver 
Tsndc Hartkorn, og hvorledes dette fla l sordeles 
paa Aarets 2de Skatteterminer. Om dcnne 
Bestemmelse bliver der inden Midten af M arts 
Maaned at give Amtsforvalteren Underretning 
til videre Foranstaltning ved en af Raadets 
Bogholder noteret Skrivelse.

§  6.

Skulde Udgister udenfor Aarsoverslaget 
blive nsdvendige, maa Beflntning derom ikke 
tages af Raadet, forinden Sagen har foreligget 
samtlige Medlemmer til Overveiclse 8 Dage for 
det Mode, hvori Sagen soretages, medmindre 
paatramgende usorndsete Omstcendigheder krcrve, 
at der nopholdelig tages en Bestemmelse. Ved- 
tages det, at et Tillcrgsbidrag flal udflrives i 
Aarets 2den Skattetermin, flal Amtsforvalteren 
derom underrettes inden Udgangen af August 
Maaned ved en ligeledes af Bogholderen noteret 
Skrivelse.

tz 7.
Ved Udflrivning as Bidrag af Hartkorn 

maae ikke anvendes mindrc Dele afRigsdaleren 
end 8 S k . halvaarlig pr. Td . Hartkorn.

2. Anviisning/-, Kasse- og RegnfkabS- 
varsen samt Bogholderi.

§ 8.
Amtsforvalteren udfsrer fremdeles de Amts- 

repartitionsfonden og Amtssattigkassen vedro- 
rende Kassererforretninger og opbevarer de disse 
Fonds tilhorende Activer, hvorimod Boghoi-
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deriet og Regnskabssorelsen overgaaer til den af 
Amtsraadet antagne Bogholder.

§  9.

Den Underretning, der ester 5 og 6 
meddeles Amtssorvalteren angaaende de udskrevne 
Bidrag , afgiver fornsden Hjemmel for Ham til 
at opkrcrve, hvad der derefter tiikommer Amts- 
repartitionsfonden; men ligesom enhver anden 
Jndtcrgt udsordrer s c c r l ig  af Bogholderen noteret 
Jndtcegtsordre for at kunne flrives Fonden t i l
gode, saaledes kan overhovedet ingen Udbetaling 
finde Sted »den i  Henhold til en af Amtman- 
den udstedt og af Bogholderen noteret Ordre.

Orbrerne skulle udstedes paa bestemte Belob 
og lyde paa bestemte Personer, men kunne 
iovrigt udfcrrdiges saaledes. at de omfatte fiere 
Jn d - og Udbetalinger, navnlig ogsaa saadanne, 
der öftere, til bestemte Terminer, forekomme i 
Aarets Lob —  hvert Regnskabsaar dog regnet 
for sig —  ( s t a a c n d e  A n  v i i  s n i n g  er), 
saasom:
Jndtccgt 6 : Afdrag paa Amtsraadets Tilgode- 

havende, hidrorende fra Nedlccggel- 
sen af Nedre Vcrrebro M o lle ; 

Udgift 3 b : Afdrag paa og Nenter af Gjcrlden 
for Thing- og Arresthuset; Lonning 
til gtetsvidner;

—  3 c :  Lonning til Politibetjentene;
—  3 6 : Lonning til Sognefogderne,
—  3 Ir og i sam t'4 o : Afdrag paa og

Renter af Gjcrlden for Amtets 
Arbeids-, Syge- og Daareanstalt;

— 3 m : Befordringsgodtgjorelse til Rets-
betjentene;

—  4 k :  Jordemoderlonnen;
—  4 g :  Befordringsgodtgjorelse til Langer ;
—  6 a :  Veiinspecteurens og Veiassistenter-

nes L s n ;
—  7 a :  Vandlobsinspecteurens L o » ;
—  i o :  Amtsraadssecretairens og gtcvisors

L o n ; *
— 11 :  Andre Befordringsgodtgjorelse rester

faste Overcenskomster.

§  10.

Enhver Jn d - eller Udbetaling fla l strax 
crediteres eller debitcres Amtskassen i Amtstuns 
almindelige Kassebog.

Qvitteringerne skulle forsynes med fort
lobende Nummer, som fla l paategnes Q vit- 
teringen og anfores i  Kassebogen, og fla l der 
derhos paa enhver Indtcrgts- og Udgiftsordre, 
saasnart Belobet er betalt, anfores Betalings- 
dagen sam t, forsaavidt Qvitteringen ikke er 
paategnet selve Udgistsordren. tillige Qvitterin- 
gens Lobe-Nummer.

§ 11.
Alle Indtcrgts- og Udgistsordrer forsynes, 

hver S la g s  Ordrer for sig, med sortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt 
af den Conto i Aarsoverslaget, for hvilken det 
paagjcrldende Belob flal fores til Jndtccgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrsrende Jndtcegter og Ud- 
gister sorer Bogholderen sccrskilt for hver af 
disse Fonds,
deels en D a g  b o g ,  i hvilken de i Regnflabs- 

aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift beordrede 
Summer anfores med Angivelse af Ordrer- 
nes Nummer og Datum, 

deels e n H o v e d b o g , i hvilken aabncs de for- 
nodne Conti for hver af de forskjellige Poster 
i Aarsoverslaget samt for Forfludstagere 
efter §  14.

Det staaer forovrigt Bogholderen frit at 
indrette hvilke andre Hjcrlpeboger, der flutte sig 
til Dagbogen og Hovedbogen, som Han maatte 
ansee for hensigtsmcrssige, samt at anlcrgge 
saadanne Conti i  Hovedbogen, der efter Reglerne 
for det dobbelte Bogholderi kunne tjene deels 
til en Selvrevision af de andre Conti, deels 
til at give et samlet Overblik af S ta tus saavel 
i det Hele som af de enkelte Hovedafdelinger.

§  12. .

Naar en Udgift, som bliver at udbetale af 
Amtsrepartitionsfonden, deels flal bceres af 
denne, deels erstattes af en anden Kasse (saa
som den Landphysicus tilkommende Kjorsels- 
godtgjorelse i Anledning af Apothekernes V is i
tation), bliver Fordeiingen strax at foretage paa 
selve Anviisningen, saa at Fondens Anpart 
belastes den Conto, hvortil den efter fit Vccsen 
Hörer; Resten anfores derimod paa Forfluds- 
contoen (see Udgifts-Post 15 i Ovcrslaget), idet 
der da paa sammc henvises til den Post i Regn-
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flabet, hvorunder Legitimationen for den hele 
Udgist findes.

' §  13.

Naar en Udgift skal bcrres af Amtsrepar- 
titionsfonden, skal den strax debiteres vedkom- 
mende Conto, sclv om dens endelige Storrelse 
paa den T id , en saadan u conto Betaling sinder 
S te d , endnu ikke kan bestemmes ekler ialtfald 
ikke regnstabsmccssigen legitimeres. Beviislig- 
hederne blive da senere at bilcrgge, og, hvis der- 
efter endnu skyldes et Restbeiob (saasom vcd 
den endelige Opgjorelse af en Post under De- 
linkventomkostninger, t il hvis Bestridelse ved- 
kommende Retsbetjent har erholdt Forskud), 
bliver dette at anvise under Bemoerkning om 
de forinden derpaa prcrsterede L conto Bctalinger, 
hvorfor Hjemmelen indeholdes i  de derfor ud- 
stedte scrrlige Anviisninger.

§  14.

Derimod blive de Udgister, som Amtsfon- 
den i Meiner af Lovgivningen har forfludsviis 
at udrede mod senere Afregning (saasom til 
Transport af Betlere og Losgjcrngere samt Ar- 
beider ved Regulering af storre B an d lob ), at 
anfore paa Forskudscontoen (Udgists-Post 15), 
og hvad der heraf tilbagebetales, opfsres under 
Post 8 paa Jndtecgtssiden.

§ 15.
Inden den 7de i ncrste Maaned skal Amts- 

forvalteren tilstille Amtet Negnstab for den fore- 
gaacnde Maaned. Rcgnskabet stal indcholde 
Forklaring om Hartkornsbidraget, hvad deraf 
er indkommet og restcrer, og der vedla'gges 
samme Afflrifter af Kassebogen for Amtskas- 
sernes Vedkommende, bilagte Indtergts- og Ud- 
giftsordrer samt Qvitteringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob, ved- 
lcrgges den ferst Regnskabet, naar samtlige Beleb 
ere betalte, eller ved lltegnstabsaarets Udgang, 
selv om samtlige Beleb endnu ikke ere bctalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringcrne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnstab, 
v il Fortegnelse over de manglende Ovitteringcr 
vcrre at vedlcrgge Regnskabet og Forklaring 
derefter at gjore i de folgende Regnstaber. 
Med Regnstaberne for September og M arts

Maaned afgives Forklaring om udestaaende 
Restancer af Hartkornsbidraget i Overcensstem- 
melse med Forordningen angaaende Amtstue- 
oppeborfler af 8de J u l i  1840 § 43, og ville 
Restancer af dette Hartkornsbidrag for Fremtiden 
vcrre at opfere paa en scerstilt Liste og ikke 
samlede med Restancerne af kongelige eller andre 
S ka lie r .

Regnstaberne afgives in äuplo ; Regnstabet 
for M arts Maaned bilcrgges en Fortegnelse, 
ligeledes in llup lo , over Amtsraadskrcdsens 
(Amtsrepartitionsfondens og Amtsfattigkasfens) 
Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifelge Regnstaberne stedfundne Jn d - 
og Udbetalingcr tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i  Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgiftsordrer ere opferte, om, at 
de nu ere blevne effcctuerede.

Forsaavidt Han ved at sammenholde det 
enkelte Rcgnskab med Bogholderiets Boger In te t 
sinder at crindre imod dets Rigtighed, sendes 
det ene Exemplar tilbage til AnUsforvalteren 
med Paategning desangaaende; i modsat Fald  
foranstalter Amtmanden den fornodne Berig- 
tigelse foretaget.

§  16.

De Forskud, som gives Beiinspecteuren, 
Netsbctjentene, Bestyrelsen for Amtets Syge-, 
Daare- og Arbcidsanstalt m. F l .  t il deraf at 
afholde Udgister, som paahvile Amtsfonden. 
anfores i Hovedbogen paa en scrrlig Conto for 
enhver Forskudstager.

Ped Regnskabsaarets Udgang eller (hyppi- 
gere) indsender vedkommende Forskudstager et 
med behorige Qvitteringer for de udbetalte 
Belob lcdsaget Negnstab over Anvcndclsen af 
de Ham anvistc Forskud tilligemed den Behold- 
ning, hvcrt Negnstab maatte udvise.

Forstuddet fores derpaa til Jndtcrgt paa 
Forstudstagerens Conto i  Hovcdbogen, og det 
af Forstudstageren udbetalte Belob fores til 
Udgift paa den Conto (eller de Conti) i  Hoved
bogen, hvorunder Udgiften Hörer.

tz 17.

Budgeiregnflabet for Amtsrepartitionsfon-
7
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den og Amtsfattigkassen aflcrgges af Boghol- 
deren inden 15de M ai og fluttcr sig til Aars- 
overflaget. D ct bilcrgges 
a) cn bekrcrftet Udflrist as Dagbogen;
d) de fta Amtsforvalteren og vedkommende 

Forfludstagere modtagne Reguflaber med 
dertii hörende B i la g ;

e) en Fortegnelse over de bemeldte Fonds til- 
horende Activer samt den dem paahvilcnde 
Gjcrld og

<t) en Fortegnelse over de ved Regnflabsaarets 
Udlsb henstaaende Jndtcrgts- og Udgifts- 
restancer samt uberigkigede Forskud.
E t  Uddrag af Budgetregnskabet i samme 

Form som Aarsoverslager, hvis enkelte Poster 
tillige anfores t il Sammenligning. tilstillcs 
samtlige Sognecommuner i Amtet og offent- 
liggjores i den Berlingske politiske og Aver- 
tissements-Tidende.

S  Regnfkabernes Revision.

§  18.

Revisor gjennemgaaer Regnffabet og til- 
bagesender det med sine Bemcrrkninger inden 
den 20de J u n i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
fattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af bette Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcrrkninger.

Revisors Bemcrrkninger besvares inden den 
15de J u l i ,  hvorefter Regnstabet med tilhorende 
Revisionsbemcrrkningrr, Besvarclser og Revisors 
Dedtegninger inden den 2öbe J u l i  asgives til 
Amtsraadet til Paakjendelse.

§  19.

Esterat Amtsraadet har paakjendr Anteg- 
nelserne, indsendes glegnstabet ledsaget af disse 
og Raadets derpaa afgivne Kjendelse til Jnden- 
rigsministerict, hvilkct maa vcrre steet scnest 
inden den 30te September.

L . Embeds- og Bestillingsmeend.

§ 20.
Under Amtsraadet anscrttes folgende: 
E m b e d s -  og B e s t i l l i n g s m c r n d :  

a) en A m t s r a a d s s e c r e t a i r ,  der tillige er

R e g n s k a b s  s s r e r  o g B o g h o l d e r ,  med 
en aarlig Lonning af 750 Rd. samt D yr- 
tidstillcrg. ^

b) en P  e i i n s p  e c t e u  r med en aarlig Lou, 
deri indbefattet Befordrings- og Kontor- 
holdsgodtgjorelse, indtil videre . 1050 Rd. 

o) en V a n d l o b s i n s p e c t e u r  
med en aarlig Lou, deri iudbc- 
fattet Besordringsgodtgjorelse,
indtil v id e re ........................................  600 —

<t) en J i e v i s o r ,  der ikke blot 
gjennemgaaer Amtsrepartitions- 
fonds- og Amtsfattigkasseregn- 
flaberne, men tillige Regnskabet 
for Änitcts Syg e-, Daare- og 
Arbeidsanstalt og samtlige Sog- 
nccommuners Regnskaber og af 
disse extraherer og udarbeider den 
aarlige Beretning saavel om den 
ncrvnte Anstalts Jndtcrgter, Ud- 
gifter og Dirksomhed som om 
Communernes Hartkorn og de 
communale Udgifter, — med en
aarlig L o n ................................................ 200 —

e) e n J n s p e c t e u r  v e d A m t e t s  
S y g e - ,  D a a r e -  og A r 
b e i d s a n s t a l t ,  med en aarlig
Lonning a f ................................................  400 —

k) en L a g e  ved n y s n c r v n t e  
A n s t a l t ,  med en aarlig Lon
ning a f ........................................................  200 —

8) 3 V e i a s s i s t e n t e r  med cn 
aarlig Lo» og Befordringsgodt- 
gjorelse, indtil videre: den ene af 750 —
hver af de 2 andre a f ................... 800 —
Sam tlige disse Embeds- og Bestillings

mcrnd antages og afskediges af Amtsraadet. 
Afskedigelsen maa,  naar den ikke foranlediges 
ved grovere Tilsidescrttelse af de dem i deres 
S tillin g  paahvilcnde Pligter, skee med 3 M aa- 
neders Barscl. Dog undtages herfra Revisor, 
der i Henhold til Lov af 6te J u l i  1867 §  54 
anscrttes paa 6 Aar.

Fo r Raadets Embeds- og Bestillingsmcrnd 
udarbcides der snarest muligt Jnstruxer.

Forinden Ansccttclsen har Embeds- og Be- 
stillingsmanden at godtgjore, at Han e n t e n  i 
Livrente- og Forsorgelscsanstalten af 1842 og 
Livsforsikkringsanstalten i Kjobenhavn e l l e r
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paa anden ligesaa betryggende Maade har sikkret 
sig selv en med det K5de Aar indtrcedende 
livsvarig Livrente af i det Mindste Halvdelen 
af Hans Embeds- eller Bestillings - Jndtcrgter. 
Saasremt Han er gift eller senere maatte gifte 
sig, v il Han tillige paa samme Maade have at 
sikkre sin Enke en ved Hans Dod indtrcrdende 
ligeledes livsvarig Overlevelsesrente af mindst 
*/« af bemeldte Jndtcrgter.

S. Amtsraadets ForretningSorderr.
§ 21.

M o d e t i d .  M o d e s t e d ,  F o r m a n d e n s  
V i r k  somhcd.

1) Moderne ere deels ordentlige, deels 
overordentlige.

2) De ordentlige Moder asholdes paa Amtets 
Thinghuus 4 Gange aarlig, nemlig i Februar, 
M ai, August og November Maancdcr, paa den 
Dag og til den T id , Formanden ncrrmere maatte 
bestemme, og hvorom Han underretter Mcdlem- 
merne mindst 4 Dage for Modet, ligesom Han 
ogsaa bekjendtgjor Moderne i  den Berlingske 
politiske og Avertissements-Tidende. Sam tidig 
med Underretningen om Modernes Afholdelse 
meddeler Formanden Medlemmerne e» trykt 
Dagsorden over de Gjenstande, som ville komme 
t il Forhandling.

3) De overordentlige Moder, der finde 
Sted, naar Formanden maatte eragte det for- 
nsdent eller Halvdelen af Medlemmerne maatte 
forlange det,  afholdes i  Regien paa Amtets 
Thinghuus, og om dem maa der ogsaa, saavidt 
m uligt, fkee Bekjendtgjorelse i den Berlingske 
politiske og Avertissements-Tidende. Ved Jnd- 
kalbelsen t il disse Moder meddeler Formanden 
kortelig Forhandlingsgjenstandene.

4) Moderne, saavel de overordentlige som 
de ordentlige, ere offentlige; dog kan Naadet, 
paa Forflag af Formanden, vedtage at behandle 
enkelte Säger inden lukkede Dore.

5) Alle Andragender og Jndstillinger til 
Amtsraadet skulle sendes til Raadets Formand 
og blive af Secretairen at indfore i  en Dagbog.

6) Sagcrne blive derefter, forsaavidt Tiden 
tillader det, at undergive en forelobig Behand- 
ling ved de i tz 22 ncevnte Udvalg, t il hvil- 
ken Ende de, naar de fornodne Erklcrringer ere

indhentede. tilstilles vedkommende Udvalgs Fo r
mand, der besorger Udvalgsbetcenkningen sat i 
Circulation blandt Raadets ovrige Medlemmer, 
saaledes at de sidst i Circulationsordenen, dog 
senest 8 Dage forindcn Afholdelsen af det Mode, 
hvori de skulle foretages, komme til Raadets 
Form and, der enten opforer dem paa Dags- 
ordenen for det forestaaende Mode eller expederer 
dem i Henhold til den flriftlige Votering. 
I  sidste Tilfcrlde anfsres Sagcrne i  Forhand- 
lingsprotocollen ved Modet som afgjorte, undcr 
Henviisning til Copibogen, der forcs af Secre
tairen og skal vcrre tilstede i Modet.

7> Forend Modet skal Dagsordenen vcere 
indfort i Forhandlingsprotocollen, der fores af 
Secretairen, ligesom Sagcrne, der ere ansatte 
til Forhandling, skulle vcrre tilstede i  Forsam- 
lingslocalet een Time, forend Modet tagcr sin 
Begyndelse. Uden Raadets Samtykke kunne 
ingen Säger tagcs under Forhandling, forend 
de paa Dagsordenen anforte Säger ere for- 
handlcde.

8) Formandcn leder Forhandlingerne i  
Moderne og paaseer Ordens Overholdclse under 
disse. Enhver, der onsker Ordet, henvcnder sig 
til Formanden, og hvis Flere onflc at tale, 
besiemmer Formanden den Orden, hvori dctte 
bor fkee. Han paaseer under Discussionen, at 
Ingen fjerner sig fra den foreliggende S ag , 
og ethvcrt Medlem er Pligtigt at underkaste sig 
Formandens Kjendelse saavel i denne Henscende 
som angaaende Lverholdelse af den fornodne 
Orden i  Almindelighed.

9) Naar Formanden skjsnner, at en Sag  
er behorig droftet, og saadant S k jsn  ikke mod- 
siges af Raadets F leerta l, scrttes Sagen til 
Afstemning efter §  23.

1V) Formanden paaseer, at de tagne Be- 
flutninger noiagtig tilfores Protocollen under 
Henviisning t il den i samme soran indforte 
Dagsorden, men ethvert Medlem er derhos be- 
rcttiget til at erholde sin afvigcnde Mening 
kortelig optaget i Protocollen. Naar D ags
ordenen er udtomt, og der ellers intet Videre 
er at foretage, underskrives Protocollen af alle 
tilstedevcrrende Medlemmer.

I I )  Formandcn foranstalter Udforelsen af 
Raadets Beflutninger, besorger Brevvexlingen og 
drager Omsorg for Offentliggjorelsen af Raadets
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Forhandlinger, Budget, Regnskaber m. v . ,  som 
omdeles deels til Raadets Medlemmer og de 
andre Amtsraad i  Landet, deels til de under 
Amtsraadskredscn hörende Retsbetjente, Amts- 
forvalteren, Sogneraadcne, Amtsraadcts Bestil- 
lingsmcrnd m. F l . ,  samt tilstillcs den Berlingske 
politiske og Avcrtissementstidende til Optagelse. 
Det t il Zrykning bcstemte Udtog af Raadets 
Forhandlinger skal sencst 4 Uger eftcr hvert 
Modcs Afholdelse tilstillcs Ncdaklionsudvalgcts 
Medlemmer til Gjenncmsyn og Undcrstrift; 
disse have, med de Bcmcerkninger ellcr Forslag 
t il stEndringer, hvorlii de maatte have fundet 
Anlcdning, snarest muligt at sende det tilbage 
til Formanden, som dcrcster drager Omsorg for, 
at Trykningen og Fordclingcn af Udtogct ivcrrk- 
scettes. Prvtocoller, Breve og andre Papirer, 
der vcdkomme de nndcr Amtsraadct hörende 
Anliggendcr, opbevares i Raadets Arkiv.

§ 22.
U d v a l g ,  M e d l e m m e r n e s  D i r k s o m h e d .

D er ncdscettes folgende staaende U dvalg :
1) E t  U d v a l g  f o r  B e i  ver senkt ,  be- 

staaendc as 3 af gtaadet af dets Midte valgte 
Medlemmer. Hcrtil hcnviscs alle Säg er, som 
vcdrore saavcl Amtcts som Sognccommunernes 
Beivcesen. Udvalgct har tillige den dirccte Be- 
sthrclse af Amtets Dcivcrscn; det dcsorger ved 
Hjcrlp af Veiinspccteurcn de fornodne Forsiag 
til og Overstag over de aarlige Arbeider ved 
Amtets Landevcie affattede og indstiller dem med 
sine Demcrrkninger dcrcftcr til Raadets Appro
bation. Naar Arbeidsplanerne og Overflagene 
ere vcdtagne af Raadet, har Udvalget at sorge 
for deres sorsvarlige Udsorelse under Ansvar 
for Raadet. Ester Begjcrring af Veindvalgets 
Medlemmer anviscr Raadets Formand de for
nodne Belob til Afholdelse af Udgisterne ved 
Deivccsenct, dog at Lonningerne til Veiinspcc- 
teure» og Deiassistenterne, ovcrecnsstemmende 
med §  9 , udbetales til de Paagjcrldende i Hen- 
hold til staaende Anviisninger.

2 ) E t  O c  on o m i u d v a l g . bestaaende 
af 3 af Raadet af dets Midte valgte Med- 
lemmer, der behandler alle Säger, der vedrore 
Amtscommunens og Sognecommunernes Oco- 
nomi og Regnflabsvccsen, derunder Säger om 
Understottelse til Sindssvage, Id io te r , Dov-

stumme, forsomte B o rn  m. F l . ,  Offersager efter 
P l .  9de Ju n i 1847 , de i Lov om Landcom- 
munernes Styrclse af 6te J u l i  1867 §  26 
omhandlede Säger, Skattesager m F l .  samt over- 
hovedet alle Säger, der ere af oconomisk Natur.

3) E t  B a n d l o b s u d v a l g ,  bestaaende 
af 3 af Raadet af dets Midte valgte Med
lemmer, der behandler Säger angaaende de 
storre og mindre Bandlob efter Frdn . 29de J u l i  
1846 m. F l . ,  og under hvilket Dandlobsinspec- 
teuren stilles.

4) E t  U d v a l g  for  b l a n d e d e  S ä g e r ,  
bestaaende af 3 af Raadet af dets Midte valgte 
Medlemmer, til hvilket alle Säger henvises, 
som ikke höre under nogct af de tre forannoevnte 
Udvalgs Omraade.

5) E t  N eda c t i  o n s u  d v a l g ,  bestaaende 
af 2 af Raadet af dets Midte valgte Med
lemmer. der har at gjennemgaae de affattede 
Udkast til Udtogcne af Raadets Forhandlinger.

6) E t  R e v i s i o n s u d v a l g ,  bestaaende 
af 2 af Raadet af dets Midte valgte Med
lemmer. der har at gjennemgaae Revisors Be- 
mcrrkninger ved de af Ham reviderede Negnskaber 
og afgive Betcrnkning over samme, forinden 
Raadet paakjender Regnskaberne.

Naar et Udvalg formener, at en S ag  bor 
finde en hurtig Afgjorelse. er Udvalget —  for- 
ovrigt under Forudsoetning a f , at dets Med
lemmer ere enige om, hvorledes Sagen v il vcrre 
at asgjore. —  berettiget til at standse dens 
Em ulation  blandt Raadets ovrige Medlemmer 
og sende den tilbage .til Formandcn, som da, 
hvis Han er enig med Udvalget i dets Jnd- 
stilling om Sagcns Afgjorelse og hurtige Expe
dition , kan expcdere den i Overeensstemmelse 
hermed.

Hvert Udvalg vcclger sclv af sin Midte en 
Formand. Formccndene i Udvalgene forcdrage 
i Amtsraadsmoderne de Säger, som have voeret 
undergivne Udvalgsbetcrnkning, Nyt Valg af 
Udvalgenes Medlemmer finder Sted, hver Gang 
der er soregaaet Valg til en as Raadets Af- 
delinger.

Mcdlemmerne ere ordentligviis Pligtige til 
at modtage de paa dem faldne Valg  saavel til 
Medlemmer af de ncrvnte Udvalg som til Ud- 
forelsen af et eller andet scrrligt Hverv i  Raadets 
Anliggendcr, saasom til Directeurer for Amtets
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S yg e- , Dame- og Arbeidsanstall, til at t i l - > 
trcede Valgbestyrelser, Sessionen osv. j

Ere de sorhindrede fra at deeltage i Raadets 
Moder, bor de scnest Dagen forud derom under- 
rette Formanden.

tz 23.

M o d e r n e s  F u  l d t a l l i g h e d  og A f 
s t e m n i n g e n .

Ingen Beflutning kan tages af Amtsraa- 
det, naar ikke idetinindste Halvdelen a f dets 
Medlemmer er tilstede og deeltager i Afstcm- 
ningen. Naar der imellcm Medlemmerne ere 
forskjellige Meningcr om en S ag , afgjores den 
ved Stemmeflecrhed. — Falder der ved en Af- 
stemning lige mange Stemmer for og imod, 
er Forflaget forkastet.

A lle Valg , der foretages af Amtsraadet, 
flee ved Stemmesedler.

Naar ved Balg  af enkelte af dets Med
lemmer til scrrlige Hverv Flere erholde lige- 
mange Stemmer, gjor Lodtrcrkning Udsiaget.

8 24.

O m  A n d r a g e n d e r  og F o r e s p o r g s e l e r .

Dersom et Medlem agier at satte en eller 
anden Gjenstand under Overveielse eller Af- 
gjorelse, har Han derom til Formanden at ind- 
give et flriftligt Andragcnde saa betimeligt, at 
Sagen kan sattes paa Dagsordenen inden den 
i tz 2> bestemte T id .

Ester endt Dagsorden har ethvert Medlem 
Net til uden Anmeldelse i Modet at sorlange 
Oplysninger eller gjore Meddelelser, ligesom 
det reiste Sporgsm aal kan forfolgcs saavel af 
Sporgeren som af de andre Medlemmer, men

uden at der desangaaende, naar Raadet ikke 
eenstemmig vcdtager det, ved Afstemning kan 
tages Beflutning. — Forlanger derimod noget 
Medlem, at Sagen paany flal foretages i et 
folgende Mode under behäng Em ulation og 
Freinlaggclse, har Formanden at foranstalte 
dette. Angaaer Sagen Forflag om cxtraordi- 
naire Pengebevillinger, bliver den, under Jagt- 
tagelse af den i §  6 givne Forskrift, altid at 
behandle i 2de Moder.

§  25.
S ä g e r ,  h v o r i  M e d l e m m e r  p e r f o n l i g  

ere i n t e r e s s e r e d e .

Naar en S ag  forekommer, der umiddelbart 
berorer et Medlems personlige Interesse, flal 
den Paagjccldende vige sit Scrde, medmindre 
Forsamlingen opfordrer Ham til at blive tilstede 
for at give Oplysninger og Forklaringer; men 
under Afstcmningen bor Han derimod altid for- 
lade Forsamlingen. —  Om en S ag  er af den 
Beflaffenhed, at et Medlem bor vige sit Scede, 
afgjores, hvis det ikke indrommes af den Paa- 
gjceldende, ved Forsamlingens Afstemning.

8 26.

Denne Vedtcrgt trcrder l K ra ft , saasnart 
Jndenrigsministeriets Billigelse derpaa er ind- 
hentet, og gjcrlder indtil vidcre. De om Kasse-, 
Anviisnings- og Regnflabsvcrsenet samt om 
Bogholderiet givne Bestemmelser komme dog 
forst t il Anvendelse paa Regnflabsaaret 1 868— 69, 
ligesom de i 8 20 fastsatte Lonninger blive at 

! regne fra I ste April dette Aar.
! Forflag om Forandringer i  Vedtoegten blive 

at behandle i 2de ordentlige Moder samt at 
j indstille til Jndenrigsministeriets Billigelse.

Kjobenhavns Amtsraad, den Iste A pril 1868.

Limony Holstein. Larsen. C. Serg. L Zacobsen.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelfe m. D . af 6te J u l i  1867 tz 54 

stadfastes foranstaaende Vcdtcegt som gjceldende for Kjobenhavns Amtsraadskreds.

Zndenrigsmmisteriet, den Lide A p ril 1868.

Estrup.
Schon.
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V  e - t «r g t
f°r

Hjorring Amtsraadskreds ester Lov 6te Ju li 1867 § 54.

§  i .
Amtsforvalteren udforer fremdeles de Amts- 

repartitionsfonden og Amtsfattigkassen vedro- 
rcnde Kassercrforretninger og opbevarer de diese 
Fonds tilhorende Aktiver, hvorimvd Ncgnflabs- 
forclsen overgaaer til Bvgholderen. Ingen 
Jndbetaling eller Udbetaling kan finde Sted 
uden i Henhold til en af Amtmanden udstedt 
og af Bvgholderen noterct Ordre, dog med Und- 
tagelse af Jndbctalingcn af de Hartkornet paa- 
lignede Amtsrepartitionsfondsbidrag. om hvis 
Storrelse Amtsforvalteren ved en af Amtman
den underflreven og Bvgholderen noteret, Com- 
munication er meddeelt Underretning.

Ordrerne flulle vcere ndstedte paa bestemte 
Belob og til bestemte Pcrsoner; de kunne om- 
satte flere Jnd- og Udbetalinger, ligesom der 
kan udstedes staaende Indtcrgts- og Udgifts- 
ordrer, hvilke Ordrer dog kun knnne gjcelde for 
det enkelte Regnskabsaar, saa at de maae for- 
nyes for det paafolgende Aar.

Enhver Jn d - eller Udbetaling fla l stra; cre- 
diteres eller dcbiteres Amtskassen i  Amtstuens 
almindelige Kassebog.

Qvitteringerne skulle forsynes med fortls- 
bende Nummer, som skal paategnes Qvitterin- 
gen og anfores i Kassebogen, og skal der der- 
hos paa enhver Indtcrgts- og Udgiftsordre, 
saasnart Belobet er betalt, anfores Betalings- 
dagen samt, forsaavidt Ovitteringen ikke er paa- 
tegnet selve Udgiftsordren, tillige Qvitteringens 
Lobe-Nummer.

§ 2.
Alle Indtcrgts- og Udgiftsordrer forsynes, 

hver S la g s  Ordrer for sig, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt 
af den Conto i Aarsoverflaget, for hvilken det 
paagjeldende Belob fla l fores til Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og

Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Ud- 
gifter forer Bvgholderen scerflilt for hver af 
disse Fonds,
deels en Dagbog, i hvilken de i Regnflabs- 

aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift beordrede 
Summer anfores med Angivelse af Ordrer- 
nes Nummer og Datum , 

deels en Hovedbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forfljellige Poster 
i Aarsoverflaget samt for Forfludstagere efter 
§  4.

§  3.
Inden den 7de i nceste Maaned fla l Am ts

forvalteren tilstille Amtet Regnflab for den fore- 
gaaende Maaned.

Regnflabet flal indeholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget, hvad deraf er indkommet og 
resterer, og flal vedlcrgges Afflrifter af Kasse- 
bogcn for Amtskassernes Vedkommende, bilagte 
med Indtcrgts- og Udgiftsordrer samt Q v it-  
teringer.

Naar en Ordre omsatter flere Belob, ved- 
! lcrgges den sorst gtegnflabet, naar samtlige 
! Belob ere betalte, eller ved Regnflabsaarets 
Udgang, selv om samtlige Belob endnu ikke 
ere betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Negnflab, 
v il Fortegnelse over de manglcnde Qvitteringer 
vcere at vcdlccgge Regnflabet og Forklaring der- 

j efter at gjore i de folgende Negnflaber.
> Med Regnflaberne for September og M arts 
 ̂ Maaned afgives Forklaring om udestaaende 
l gkestancer af Hartkornsbidraget i Lvereensstem- 
! melse med F r . angaaende Amtstucoppeborfler af 
! 8de J u l i  1840 § 4 3 , og ville Restanccr af 
 ̂ dette Hartkornsbidrag foc Fremtiden vcrre at 
! opfere paa en scerflilt Liste og ikke samlede med 
, Reflanccrne af kongelige eller andre Skatter.
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Negnskaberne asgives in ctuplo, og Negn- 
flabet for M arts Maaned bilcrgges med For- 
tegnelse ligcledes in änplo ovcr Amtsraads- 
kredscns (Amtsrepartitionsfondens og Amtsfat- 
tigkassens) Activer, som beroc ved Amtstuen.

Om de ifolge Negnskaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogcn gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgistsordrer ere opferte, om, at 
de nu ere blevne effcctuerede.

Forsaavidt Han ved at sammenholde det 
enkelte Ncgnskab med Bogholderiets Boger In te t 
sinder at erindre imod dets Rigtighed, tilbage- 
sendes det ene Exemplar Amtsforvaltercn med 
Paategning desangaaende; i mvdsat Fa ld  for- 
anstalter Amtmanden den fornodne Berigtigeise 
fvrctagen.

§ 4.
De Fo rflu d , som gives Beiinspecteuren, 

Retsbetjente, Sygchuusbestyrelser m. F l .  til deraf 
at afholbe Udgifter, som paahvile Amtsfonden, 
anforcs i Hovedbogen paa en scrrlig Conto for 
enhver Forskudstager.

Ved stlegnskabsaarets Udgang eller hyppi- 
gere indsender vedkommende Forskudstager et 
med behorige Qvitteringer for de udbetalte B e 
lob ledsaget Regnskab over Anvendelsen af de 
Ham anviste Forflud tilligemed den Beholdning, 
hvert Regnskab maatte udvise.

Forfluddet fores derpaa t il Jndtcrgt paa 
Forfludstagerens Conto i Hovedbogen, og det 
af Forfludstageren udbetalte Belob fores til Ud- 
gift paa den Conto eller de Conti i  Hoved
bogen, hvorunder Udgiften henhorcr.

8 5.
Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfonden 

og Amtsfattigkassen aflcrgges af Bogholderen 
inden 31te M ai og slutter sig til Aarsoverflaget.

Det bilcrgges med:
n) en bekrcrftet Udflrift af Dagbogen,
d) de sra Amtsforvalteren og vedkommende 

Forfludstagere modtagne Regnflaber med 
dertil hörende B ilag ,

o) en Fortegnelse over de bemeldte Fonds til- 
horende Activer samt den dem paahvilende 
Gjcrld og

ä) en Fortegnelse over de ved Regnskabsaarets 
Udlob henstaaende Indtcegts- og Udgifts- 
restancer samt nberigtigede Forflud.

Et Uddrag af Budgetregnflabet i samme 
Form, som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tiUige anfores til Sammenligning. offentliggjo- 
res i Amtsraadstidenden.

8 6.
Revisor gjennemgaaer stiegnflabet og til- 

bagesender det med sine Bemcrrkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
fattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af dette Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcrrkninger. Revisors Bemcrrkninger be- 
svares inden den 7de August, hvorefter 3iegn- 
skabet med tilhorende Nevisionsbemcrrkninger, 
Besvarelser og Revisors Vedtegninger inden den 
I5de August afgives til Amtsraadet til Paa- 
kjendelse.

§
De om Kasse-, Anviisnings- og Regnflabs- 

vcesenet samt om Bogholderiet givne Bestem
melser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
skabsaarct 1 8 6 8 -6 9 .

§ 8.
Amtets lonnede Revisor flal tillige fore

tage Revisionen af samtlige communale Regn
flaber i Amtet (Lov 6te J u l i  1867 §  28).

Revisionen flal tilendebringes inden Iste 
September, og Revisor flal derved ikke blot 
undersoge, hvorvidt Regnflabsforeren maatte 
have begaaet nogen Feil, men ogsaa gjore de 
Udscettelscr, hvortil Sogneraadcts Forhold i saa 
Henseende maatte kunne give Anledning.

Efterhaanden som Revisor bliver fcerdig 
med Regnflaberne tilstilles de, forsaavidt gjorte 
Udscrttelser dertil maatte give Anledning, ved
kommende Negnflabsforer og skulle med dennes 
og andre Paagjcrldendes Besvarelser af de gjorte 
Udscrttelser tilbagesendes inden 1 Maaned efter 
Modtagelsen. Med Revisors Vedtegninger af
gives samtlige Regnflaber til Amtsraadet inden 
Iste November, og flal da Decisionen af alle 
gjorte Jndstillinger, saavidt flee kan, vcere til-
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endebragt inden Udlobet af dm paafolgcnde . 
December Maaned.

Hvert Regnsiab skal under Afsenderens og 
Modtagerens Haand indeholde Oplysning om, 
hvorvidt de foresirevne Tidsfristere ere over- 
boldte.

§  9 .
Amtsraadets 4 ordinaire Moder (Lov 6te 

J u l i  1867 §  44) afholdes i Februar, M a i, 
August og November Maaneder. De Andra- 
gender m. v ., som i Lobet af disse Maaneder 
indkomme til Amtsraadet, kunne i Regien ikke 
forventes forciagne fsr i det ncrstpaafolgende 
Mode.

§  10.
Secretairforretningerne saavelsom de ovrige 

ved Amtsraadet sorefaidende Contoirforretninger 
besorges fra Amtmandens Contoir, og tilla'gges 
der herfor Amtmanden en Contoirholdsgodt- 
gjorelse af 500 Rd .

§  11.

Revisor antages paa 6 Aar og lonnes med 
200 Rd. aarligt. Amtsveiinspecteuren antages 
med 1 Aars Opsigelse og lonnes med 1,400 
Rd . aarligt soruden 500 Rd. i Befordrings- 
godtgjorelse og 100 R d . til Contoirhold.

Veiopsynsmcrndene, hvis Antagelse fkeer 
paa 3 Maaneders Opsigelse, vppcbcrre sor 
Tiden efter Amtets Ve iregu lativ :

Opsynsmcrndene paa vcstre og ostre District 
i Lonning 400 Rd . og Befordringsgodtgjorclse 
180 R d . hver, Opsynsmanden i  sondre District 
i Lonning og Befordringsgodtgjorelse 150 Rd. 
og Opsynsmanden paa Frederikshavns-Skagens- 
Veien et aarligt Vederlag af 40 Rd .

Amtssygehuus-Jnspecteuren antages med 3 
Maaneders Opsigelse, og tillcrgges der Ham 
aarligt i Lon 100 Rd . og til Contoirhold 
20 R d . '

Ingen as Amtsraadets Embeds- eller Be- 
stillingsmacnd ere berettigede til Pension.

§  12.

Bogholderen, Revisor, Amtsveiinspecteuren, 
Inspekteuren ved Amtets Sygehuus, Veiopsyns- 
mcrnd og Tilsynsforerne ved Amtets storre 
Vandlob udncrvnes af Amtsraadet.

Bogholderen antages med ^2 Aars Op
sigelse og lonnes med 400 R d . aarlig. De 
til Regnskabsforelsen fornodne Protocoller an
skaffes sor Amtsrepartitionsfondens Regning.

Staaende Udvalg til Afgjorelseir af Säger 
vedrorende Amtets Biveie dannes af Amtman- 
deu og de to Amtsraadsmedlemmer, til hvis 
Tilsynskreds vedkommende Biveie höre (jvfr. 
Amtets Veiregulativ 8).

Ethvcrt af Udvalgets Medlemmer kan ved 
derom at stille Forlangende bevirke en Sag 
undergiven det samlede Amtsraads Afgjsrelse.

Saaledes vedtaget i Hjorring Amtsraadsmode den U te  M arts 1868.

Wedelt- Wedellsborg.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 tz 54 

stadfcestes soranstaaende Vedtocgt som gjcrldende for Hjorring Amtsraadskreds.

Zndenrigsministeriet, den iste M a i 1868.

Estrup.
Schon.
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B  e d t oe g t
for

Roeskilde Amtsraadskredses Budget- og Anliiisningslicesen, Bogholderi, Kasse- og 
Regnflabsvcrsen, Amtsraadets Forretningsordeu m. v

1 Budget.

8
Inden hvert Aars 15de November af- 

satter Amtsraadets Formand Forflag tit et B ud
get for det kommende Regnskabsaar. Dette 
Forstag forelcrgges Raadet til forelobig Be- 
handling i sammes ordentlige Mode i No
vember Maancd og bchandles cndeligt i det or
dentlige Mode i  Februar Maaned.

§ 2.
Tom  forventet Overskud ved Regnskabs- 

aarets Begyndelse beregnes ikke blot den con- 
tante Beholdning. som til den ovenncrvnte Tid 
v il vcere i Kassen, men ozsaa de Restancer af 
Skattebidrag og andre Indtcrgter, som til den 
T id  forventes at udestaae. men antages at ville 
indgaae i Regnskabsaarets Lob eller senere.

§  3.
I  Budgettet opfores alle de Indtcrgter 

og Udgister, der antages at ville forekomme 
i Regnskabsaarct, fordeelte idetmindste paa de 
Conti og Underconti, som findes angivne i  det 
for Aaret 1868— 69 udarbeidede Budget.

8 4.
Naar den til en Post medgaaende Udgift 

er bestcmt entcn ved Lovgivningen (saasom den 
Jordemodrene tillagte faste Lon) eller ved Con- 
tract (saasom Forrentningen og Afbetalingen 
af Fondens Gjcrld) eller ved staaende Ved- 
tcrgter (saasom Sognefogdernes Lon) eller ved 
Regjeringcns Bestemmelse (saasom Thinghuus- 
og Arresthuusleie) eller andre for Amtsraadct 
bindende Beslutninger (saasom Bidrag til Skole- 
fonden), opfores Udgifteu med dens noiagtige

Belob. Det samme gjcrlder, hvor Amtsraadet 
forud har taget scrrlig Bestutning om enkelte 
Poster (saasom angaaende Dedligeholdelsesar- 
beider og nye Arbeider paa Landeveiene, som i 
Henhold til de af samme provede og bifaldte 
Ovcrslag skulle bringcs til Udsorelse i det paa- 
folgende Aar). Hvor en Udgift er uashcrngig 
af Amtsraadets Bcslutninz, men bliver at ud- 
rede med et bestemt Belob, som dog ikke endnu 
er givet ved Budgettets Bedtagelse isaasom T il-  
fkudet til Dstisternes Sindssygeanstalts aarlige 
Underbaiance), opfores det i  det foregaacnde 
Aar udskrevne Belob, dog med Tillcrg til eller 
Fradrag a f. hvad stdst dertil er opkrcrvet for- 
lidet eller formeget. Led alle andre Udgister, 
som ere uafhvngige af Amtsraadets Bevilling 
(saasom til smitsomme Sygdomme, til Delin« 
qventomkostninger osv.), lcegges et Gjennemsnit 
af 3 Aars Udgister til Grund, dog at der tages 
Hcnsyn til de ved Overslagets Bedtagelse be- 
kjendte Omstcrndighcdcr, der lade formode en 
Tilgang eller Aigang eller tilstcde en forelobig 
Calcule (saasom ved de faste Udgister til Am- 
tels Syge-, Daare- og Arbeidsanstalt).

8 5.
F ra  den S u m , hvortil Udgisterne saalcdes 

anflaaes, drages deels det Belob , som Raadet 
i Medsor af Communallov af 6te J u l i  1867 
tz 5 0 , maatte bestemme at skulle lignes paa 
Communerne i  Amtsraadskredsen, deels de B e 
lob,  der kunne paaregnes uden Udskrivning, 
(saasom det forventede Overftud og Reuter as 
Fondens Activer). Resten fordeles paa Land- 
districternes Hartkorn, og bestemmes det dcr- 
efter af Amtsraadct, hvormeget der skal udredes 
af hver Tonde Hartkorn, og hvorledes dette skal 
fordeles paa Aarcts 2de Skatteterminer. Om

s
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denne Bestcmmelse bliver der inden Midien as 
M arts Maaned at give Amtsforvaltcren Under- 
retning t il videre Foranstaltning ved en af Raa- 
dets Bogholder noteret Skrivelse.

§ 6.

Skulde Udgifter udenfor Aarsoversiaget 
blive nodvendige, maa Beflutning derom ikke 
tages af Raadet, forinden Sagen har soreligget 
samtlige Medlemmer t il Overveielse 8 Dage 
for det Mode, hvori Sagen foretagcs, medmindre 
paatrcrngende usorudsete Omstcrndigheder krceve, 
at der uopholdelig tages en Bestemmelse. Bed- 
tages det, at et Tillcrgsbidrag skal udskrives i Aa- 
rets 2den Skattcterm in, skal Amtsforvaltcren 
derom underrettes inden Udgangen af August 
Maaned ved en ligeledes af Bogholderen no
teret Skrivelse.

§  7.

Ved Udflrivning as Bidrag af Hartkorn 
maae ikke anvendes mindre Dele af Rigsdaleren 
end 8 S k . halvaarlig pr. Td. Hartkorn.

2. Anviisnings-, Kasse- og Regn- 
fkabsvoesen samt Bogholderi.

8 8.

Amtsforvaltcren udforcr fremdelcs de Amts- 
repartitionsfonden og Amtsfatligkassen vcdro- 
rende Kassererforrctninger og opbevarer de disse 
Fonds tilhorende Activer, hvorimod Bogbolderiet 
og Regnskabssorclsen ovcrgaaer til den af Amts- 
raadet antagne Bogholder.

§  9.
Den Underretning, der cfter ßtz 5 og 6 

meddeles Amtsforvaltcren angaaende de udflrevne 
Bidrag, afgiver fornoden Hjcmmcl for Ham til 
at opkrcrve, hvad der dereftcr tilkommcr Amts- 
repartitionsfonden; men ligesom enhver anden 
Indtcrgt udfordrer sc r r l i g af Bogholderen no
teret Jndtcrgtsordre for at kunne flrives Fonden 
tilgode, saaledcs kan overhovedet ingen Udbe- 
taling finde Sted uden i Hcnhold til en af 
Amtmanden udstedt og as Bogholderen noteret 
Ordre.

Ordrerne skulle udstedes Paa bestemte B e 
lob og lyde paa bestemte Personer, men kunne

iovrigt udfcrrdiges saaledes, at de omfatte flere 
Jnd- og Udbetalinger. navnlig ogsaa saadanne, 
der öftere, t il bestemte Terminer, sorekomme i 
Aarets Lob —  hvert Regnflabsaar dog regnet 
for sig —  (staaende Anviisninger), saasom: 
Indtcrgt 6. Asdrag paa Amtsraadets Tilgode- 

havende, hidrorende fra Nedlcrg- 
gelsen af Nedre Vccrebro Molle. 

Udgift 3 b. Afdrag paa og Renter af Gjcrlden 
for Thing- og Arresthuset i Kjoge, 
Lonning til Retsvidner;

— 3 6 .  Lonning t il Sognefogderne;
— 3 K. og i samt 4 v Afdrag paa og

Renter af Gjcrlden for Amtets 
Arbeids-, Syge- og Daareanstalt;

— 3 m .  Befordringsgodtgjsrelse til Rets-
betjentene;

—  4 t'. Jordemoderlonnen;
—  4 A. Befordringsgodtgjorelse til Lceger;
—  6 a .  Veiinspecteurens og Veiassisten-

ternes Lon;
— 7 a .  Bandlobsinspectenrens Lo n ;
— 10 Amtsraadssecretairens og Revisosr

Lo n ;
— >1 Andre Befordringsgodtgjorelser efter

faste Overeenskomster.

§  10.

Enhver Jnd- eller Udbetaling skal strax 
creditercs eller debiteres Amtskassen i  Amtstuens 
almindelige Kassebog.

Qvittcringerne skulle forsyncs med fortlo- 
bcnde Nummer, som fla l paategnes Qvitte- 
ringen og ansores i  Kassebogen, og flal der 
derhos paa enhver Indtcrgts- og Udgiftsordre, 
saasnart Belobet er betalt, anfores Betalings- 
dagen samt, forsaavidt Qvitteringen ikke er paa- 
tegnet selve Udgiftsordrcn, tillige Ovitteringens 
Lobe-Nummer.

§  11-
Alle Indtcrgts- og Udgiftsordrer forsynes, 

hver S la g s  Ordrer for sig, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt 
af den Conto i Aarsoversiaget, for hvilken det 
paagjcrldcndc Belob fla l fores til Indtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Indtcrgter og Ud
gifter fsrer Bogholderen, scrrflilt for hver af 
disse Fonds:
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deels en D a g  bog ,  i hvilken de i  Negnflabs- 
aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift bcordrede 
Summer anfores med Angivelse af Or- 
drernes Nummer og Datum , 

deels cn Hovcdbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forfljellige 
Poster i  Aarsoverslagct samt for Forskuds- 
tagere cfter §  14.
D ct staaer forovrigt Bogholderen frit at 

indrette hvilke andre Hjcrlpcboger, der flutte sig 
til Dagbogen og Hovedbogen, som Han maatte 
ansee for hensigtsmcrssige, samt at anlcrgge saa- 
danne Conti i  Hovedbogen, der efter Reglerne 
for det dobbelte Bogholdcri kunne tjene deels 
til en Selvrevision af de andre C o nti, deels 
til at give et samlet Overblik af S ta tu s  faavel 
i det Hele som af de enkelte Hovedafdelinger.

§ >2.
Naar en Udgift, som bliver at udbetale af 

Amtsrepartitionsfonden, deels skal bcrres af 
denne, deels erstattes af en anden Kasse (saasom 
den Landphysicus tilkommende Kjorselsgodtgjs- 
relse i Anledning af Apothekernes Visitation), 
bliver Fordelingen strax at foretage paa selve 
Anviisningen, saa at Fondens Anpart belastes 
den Conto, hvortil den cfter fit Versen Hörer; 
Resten anfores derimod paa Forfkudscontoen 
(fee Udgists-Post 15 i Overstaget), idet der da 
paa samme henvises til den Post i Rcgnflabct, 
hvorunder Legitimationen for den hele Udgift 
findes.

§  13.

Naar en Udgift skal bares af Amtsrepar
titionsfonden, fla l den strax debileres vedkommende 
Conto, selv om dens endelige Storrelse paa den 
T id , en saadan a-conto Betaling sinder Sted, 
endnu ikke kan bestemmes eller ialtfald ikke 
regnflabsmcrssigen legitimeres. Beviislighederne 
blive da feuere at bücegge, og, hvis derefter 
endnu flyldes et Restbelob (saasom ved den 
endelige Opgjorelse af en Post under Delinqvent- 
omkostninger, til hvis Bestridelse vedkommende 
Retsbetjent har erholdt Forskud), dette at anvise 
under Bemccrkning om de fvrinden derpaa prcr- 
sterede a-conto Betalinger, hvorfor Hjcmmelen 
indeholdes i  de derfor udstedte scrrlige Anviis- 
ninger.

§  14.
Derimod blive de Udgifter, som Amtsfon- 

den i Medfor af Lovgivningen har forfludsviiS 
at udrede mod senere Afregning (saasom til 
Transport af Betlere og Losgjcriigere samt Ar- 
bcider ved Regulering af storre Vand lob), at 
anfore paa Forfkudscontoen (Udgists-Post 15), 
og hvad der heraf tilbagebetales, opfores under 
Post 8 paa Jndtcrgtssiden.

§  15.

Inden den 7de i ncrste Maaned sial Amts- 
forvalteren tilstille Amtet Regnskab for den fore- 
gaaende Maaned. Regnskabet fla l indeholde 
Forklaring om Hartkornsbidraget, hvad deraf 
er indkommet og resterer, og der vedlcrgges 
samme Asflrifter af Kassebogen for Amtskas- 
fernes Vedkommende, bilagte Jndtcrgts- og Ud- 
gistsordrer samt'Ovittcringcr.

Naar en Ordre omfattcr flere Belob, ved- 
lcrggcs den forst Regnskabet, naar samtlige Be
lob cre betalte, etter ved Regnflabsaarets Ud- 
gang, selv om samtlige Belob endnu ikke ere 
betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnflab, 
v il Fortegnelse over de manglende Ovitteringer 
vcere at vedlcrgge Regnflabet og Forklaring der- 
ester at gjore i  de folgende Regnflaber. Med 
Regnflaberne for September og M arts Maaned 
asgiveS Forklaring om udestaaende Restancer af 
Hartkornsbidraget i  Overeensstcmmelse med For- 
ordningen angaacnde Amtstueoppcborseler af 8de 
J u l i  1840 K 4 3 , og ville Restancer af dette 
Hartkornsbidrag for Fremtiden vcrre at opfere 
paa en sccrflilt Liste og ikke samlede med Re- 
stancerne af kongelige eller andre Skatter.

Regnflaberne afgivcs in cluplo; Regnflabet 
for M arts Maaned bilcrgges Fortegnelse, lige- 
ledes in cluplo, over Amtsraadskredsens (Am ts- 
repartitionsfondens og Amtsfattigkassens) Activer, 
som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Regnflaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgiftsordrer ere opforte, om, at 
de nu ere blevne effectuerede.
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Forsaavidt Han ved at sammenholde dct 
enkclte Regnflab med Bogholdericts Boger In te t 
finder at crindre imod dcts Nigtighed, scndcs 
det ene Exemplar lilbage til Amtsforvaltcren 
med Paatcgning dcsangaacnde; i modsat Fald 
foranstalter Amtmanden den fornodne Berigti- 
gelse soreraget.

§  16.

De Forflud, som givcs Deiudvalget, Rcts- 
betjentene, Bestyrclscn sor Amtets Syge-, Daarc- 
og Arbeidsanstalt m. F l .  t il deraf at afholde 
Udgifter. som paahvile Amtsfonden, anforcs i 
Hovcdbogen paa en scrrlig Conto sor enhver 
Forfludstager.

Ved Rcgnflabsaarets Udgang (eller hyppi- 
gere) tndscndcr vedkommcnde Forfludstager et
med behorige Qvitteringer for de udbetalte B e
lob ledsaget Regnflab ovcr Anvendelscn af de 
Ham anviste Forflud tilligcmed den Beholdning, 
hvert gtcgnflab maatte udvise.

Forfludet fores derpaa til Indtcrgt paa
Forfludstagerens Conto i Hovcdbogen, og det 
a f Forfludstagcren udbetalte Belob fores til
Udgist paa den Conto (eller de Conti) i Hoved- 
bogen, hvorunder Udgisten Hörer.

§ 17-
Budgetregnflabet for Amtsrepartionsfonden 

og Amtssattigkasscn aflcrgges af Bogholdcrcn
inden 15de M a i og flutter sig til Aarsovcr- 
flaget. D ct bilcrgges

s) en bekreeftct Udflrift af Dagbogen;
d) de sta Amtsforvaltcren og vedkommende For- 

flubstagerc modtagne Ncgnflaber med dertil 
hörende B ila g ;

o) en Fortcgnclse oder de bemeldte Fonds til- 
horende Activer samt den dem paahvilende 
Gjcrld og

6) en Fortegnelse over de ved Rcgnflabsaarets 
Udlob henstaacnde Indtccg's- og Udgiftsre- 
stancer samt uberigtigede Forflud.

E t  Uddrag af Budgetregnflabet i samme 
Form som Aarsoverflagct, hvis enkclte Poster 
tillige anfores til Sammenligning, tilsiillcs samt- 
lige Sognecommuner i  Amtet og offentliggjores 
i Amtets Aviser.

3. RegnfkaberneS Revision.

§  18.

Revisor gjenncmgaaer Negnflabet og tilbage- 
sender dct med sine Bemcrrkninger inden den 
20de Iu n i; Han har tillige at foretage et Ester- 
syn af de Amtsrcpartiiionsfonden og Amtsfattig- 
kassen tilhorende Activer og om Udfaldet af 
dctte Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcrrkninger.

Revisors Bemcrrkninger besvares inden den 
15dc J u l i ,  hvorefter Negnflabet med tilhorende 
Revisionsbemcrrkninger. Besvarelser og Revisors 
Dedtegninger inden den 25de J u l i  afgives til 
Amtsraadet til Paakjendelse.

§  19.

Esterat Amtsraadet har paakjendt Anteg- 
nelserne, indsendes Regnflabet ledsaget af disse 
og Raadets derpaa afgivne Kjcndelse til Inden- 
rigsministeriet, hvilket maa vcrre fleet senest inden 
den 30te September.

4. Embe-S- og BesttllingSmarnd.

§ 20.

Under Amtsraadet anscrttes folgende:
I. Em bedsm crnd:

u) en Amts raadssecre ta i r ,  der tillige er 
Ncgnflabsfsrcr og Bogholder med en aarlig
Lonning a f ............................................... 700 Rd.
samt indtil videre Godtgjorelse for

Skrivematerialier m. v. efter
Ncgning.

d) en Vei inspecteur med en aar
lig Lon, den indbefattet Befor-
dringsgodtgjorelse...............................  1650 —

c) en Band lobs inspecteur  med 
en aarlig Lon, den indbefattet
Befordringsgodtgjorelse...................  150 —

cl) en R e v i s o r ,  der ikke blot gjenncmgaaer 
Amtsrepartitionsfonds- og Amtsfattigkasse- 
regnskaberne, men tillige Regnflabet for Am
tets Syge-, Daare- og Arbeidsanstalt og
samtlige Sognecommuners Regnskabcr og af 
disse extrahercr og ndarbeider den aarlige 
Beretning saavel om forstncrvnte Anstalts 
Jndtcrgter, Udgifter og Birksomhed som om
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Communernes Hartkorn og de communale 
Udgifter, —  med en aarlig Lon af 200 Nd.

Samtlige diese Embedsmccnd antages og 
afskediges af Amtsraadct.

Hvorvidt der ved dercs Affledigelse —  som, 
naar den ikke foranlediges ved grovere Tilsidc- 
sccttelser af de dem i deres S tillin g  til Raadet 
paahviicnde P ligter, maa skee med 6 Maaneders 
P arse l, dog at Revisor i Hcnhold til §  54 i 
Landcommunalloven anscrttes paa 6 Aar —  bliver 
at tillcrgge dem Pension, afgjores i  hvert enkelt 
Tilscrlde af Amtsraadct, der da ogsaa tager 
Beflutning om Pensionens Storrelse. Paa 
samme Maade bliver ogsaa Sporgsmaalet om 
Pension til deres Enker og Efterladte at afgjore.

Subsidiairt foreflaaes her tilfo iet: De om 
Embedsmcendenes og deres Efterladtes Pensio- 
nering tagne Beflutning forelcrgges Jndenrigs- 
ministeriet t il Godkjendelse.

II. B e s t i l l i n g s m c r n d :  
s) 3 V e i a s s i s t e n t e r  med en aarlig Lon hver

af . .................................................................. 600 Rd.
foruden Andeel i Grcesprovenuet 
paa de gamle Hovedlandeveisra- 
batter og for den ene fri Bolig i 
Dcrgthuset ved Roeskilde. 

d) 14 Veimcrnd af Iste Klasse med
en aarlig Lon sor hver a f . . . . 125 — 
og Andeel i Grcrsprovennct paa 
de gamle Hovedlandcveisrabatter, og 
9 V e i m c e n d  af 2den Klasse med 
en aarlig Lon for hver af . . . . 80 —
og Andeel i Grcesprovenuet paa 
de gamle mindre Landeveisrabatter.

Veiassistenterne antages og asflediges af 
Amtsraadct; Asfledigelsen sinder Sted med 3 
Maaneders Varsel, medmindre den er foran- 
lediget ved grovere Tilsidescrttelser af deres Tje- 
nestepligter. Deimcrndene antages og asflediges 
af Veiinspectenren. Asfledigelsen kan flee med 
14 Dages Barsel.

S. Arntsraadets Forretningsorden.
§ 21.

M o d e t i d ,  M o d e s t e d ,  F o r m a n d e n s  
V i r k s o m h e d .

Moderne ere deels ordentlige, deels over- 
ordentlige.

De ordentlige Moder afholdes i Roskilde 
Kjsbstad 4 Gange aarlig , nemlig i Februar,

M a i, August og November Maaneder, paa den 
Dag og til den T id , Formanden ncermere 
maatte bestemme, og hvorom Han underretter 
Medlemmerne mindst 4 Dage for Modct, ligesom 
Han ogsaa bekjendtgjsr Moderne i de i Amtet 
udkommende Aviscr. Sam tidig med Undcrret- 
ningen om Modernes Afholdelse meddeler Fo r
manden Medlemmerne en trykt Dagsordcn over 
de Gienstande, som ville komme til Forhandling.

De overordentlige Moder, der finde Sted, 
naar Formanden maatte eragte det fornodent, eller 
Halvdelen af Medlemmerne maatte forlange det, 
afholdes i Neglen i Roeskilde, og om dem maa 
der ogsaa. saavibt m uligt, flee Bekjendtgjorelse 
i de i Amtet udkommende Aviser. Ded Jnd- 
kaldclsen t il disse Moder meddeler Formanden 
kortelig Forhandlingsgjenstandene.

Moderne, saavcl de overordentlige som de 
ordentlige, ere offentlige; dog kan Raadet, paa 
Forflag af Formanden, vedtage at behandle en- 
kelte Säger inden lukkede Dore.

Alle Andragender og Jndstillinger til Amts- 
raadet skulle sendes til Raadets Formand og 
blive af Secretairen at indfore i en Dagbog.

Sagerne blive derefter, forsaavidt Tiden 
tillader det, at undergive en forelobig Behand- 
ling ved de i §  22 ncrvnte Udvalg, til hvilken 
Ende de, naar de fornodne Erklccringer ere ind- 
hentede', tilstilles vedkommende Udvalgs Fo r
mand, der besorger Udvalgsbetcrnkningen sat i 
Circulation blandt Raadets ovrige Medlemmer. 
saaledes at de fidst i Circulationsordenen, dog 
senest 8 Dage forinden Afholdelsen af det Mode, 
hvori de flulle foretages, komme til Raadets 
Formand, der enten opforer dem paa Dagsor- 
denen for det forestaaende Mode eller expederer 
dem i Henhold til den flriftlige Votering. I  
sidste Tilscrlde anfores Sagerne i Forhandlings- 
protocollen ved Modet som afgjorte, under Hcn- 
viisning til Copibogen, der fores af Secretairen 
og fla l vcrre tilstede i Modet.

Forend Modet flal Dagsordenen vcrre 
indfort i Forhandlingsprotocollcn, der fores af 
Secretairen, ligesom Sagerne, der ere ansatte 
til Forhandling, flulle vccre tilstede i Forsam- 
lingslocalct een T im e , forend Modet tager sin 
Begyndclse. llden Raadets Samtykke kunne 
ingen Säger tagcs under Forhandling, forend de 
paa Dagsordenen anfsrte Säger ere forhandlede.
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Formanden leder Forhandlingerne i M o
derne og paaseer Ordens Overholdelse under 
disse. Enh vn , der onsker Ordet, henvender sig 
til Formandcn, og hvis Flere onfle at tale, 
bestemmer Formanden den Orden, hvori dette 
bor stec. Han paaseer under Discussionen, at 
Ingen fjerner sig fra den foreliggende S ag , og 
ethvert Medlem er Pligtigt at underkaste sig 
Formandens Kjendelse saavel i denne Henseende 
som angaaende Overholdelse af den fornodne 
Orden i Almindelighed.

Naar Formanden fljonner, at en S a g  er 
behsrig droftet, og saadant Skjon ikke modsiges 
af et Fleertal i Forsamlingen, scrttes Sagen til 
Afstemning cster §  23.

Formanden paaseer, at de tagne Beflut- 
ninger noiagtig tilfores Protocollen under Hen- 
viisning t il den i samme foran indforte Dags- 
orden, men ethvert Medlem er derhos berettiget 
til at erholde sin asvigende Mening kortelig 
optaget i Protocollen. Naar Dagsordencn er 
udtomt, og der ellers intet Videre er at fore- 
tage, underskrives Protocollen af alle tilstede- 
vcrrende Medlemmer.

Formanden foranstalter Udfsrelsen af Raa- 
dets Beflutninger. besorger Brevvexlingen og 
drager Omsorg for Offentliggjorelsen af Raadets 
Forhandlinger, Budget, Regnskaber m. v ., som 
omdeles deels til Raadets Medlemmer og de 
andre Amtsraad i  Landet, deels til de under 
Amtsraadskredsen hörende Retsbetjente, Amts- 
forvalteren, Sogneraadene, Amtsraadets Bestil- 
lingsmcend m. F l . ,  samt tilstilles de i Amtet 
udkommende Aviser til Optagelse. Protocoller, 
Breve og andre Papirer, der vedkomme de under 
Amtsraadet hörende Anliggender, opbevares af 
Raadets Secreta ir. der flal have Bopcel i 
Roeskilde.

tz 22.
U d v a l g ,  M e d l e m m e r n e s  B i r k s o m h e d .

Der nedscrttes folgende staaende Udvalg:
l )  E t  Udvalg for De i v c e s e n e t ,  bestaaende af 

3 af Raadet af dets Midt< valgte Medlem- 
mcr. Hertii henvises alle Säger, som ved- 
rore Amtcts Beivccsen. Udvalget har tillige 
den direkte Bestyrelse af Amtets Deivcrsen; 
det besorger ved Hjcrlp af Beiinspecteuren 
de fornodne Forflag til og Overflag over de 
aarlige Arbeider ved Amtets Landeveie af-

fattede og indstiller dem derefter til Raadets 
Approbation. Naar Arbeidsplancrne og O vn- 
flagene ere vedtagne af Raadet. har Udvalget 
at sorge for dcres forsvarlige Udforelse under 
Ansvar for Raadet. Udvalgets Formand an- 
vises de fornodne Belob til Afholdelse af 
Udgifterne ved Deivcesenet og ssrger for deres 
Udbctaling gjcnncm Deiinspecteuren; Han af- 
lcrgger Regnskab for de oppebaarne Belob 
og bcrrer Ansvaret. Beiinspecteuren og samt- 
lige ovrige Veibetjente staae direkte under 
Veiudvalgets Formand.

2) E t  O c o n o m i u d v a l g ,  bestaaende af 2 af 
Raadet af dets Midte valgte Medlemmer, 
der behandln alte Säger, som vedrore Am ts
og Sognecommunernes Dconomi og Rcgn- 
flabsvccsen. derunder Säger om Undnstot- 
telse til Sindssvage. Jd io tn , Dovstumme, 
forsomte Born m. F l . ,  Offersager ester P l .  
9de Ju n i 1847, de i Lov om Landcommu- 
nernes Styrelse af 6te J u l i  f. A . §  26 om- 
handlede S äg er, Skattesager m. F l .  samt 
overhovedet alle Säger, der ere af oconomifl 
Natur.

3) E t  V a n d a f l e d n r n g s u d v a l g ,  der bestaaer 
af 2 af Raadet af dets Midte valgte Med
lemmer. der behandln Säger angaaende de 
storre og mindre Vandlob efrer Frdn. 29de 
J u l i  1846 m. fl., og under hvem Vandlobs- 
inspecteuren stilles.

4) E t  U d v a l g  f o r  b l a n d e d e  S ä g e r ,  be
staaende af 2 af Raadet af dets Midte valgte 
Medlemmer, til hvilke alle Säger henvises, 
som ikke höre under noget af de foranncevnte 
3 Udvalgs Ressort.

5) E t  m i d l e r t i d i g t  b e s l u t t e n d e  U d 
v a l g ,  bestaaende af 2 af Raadet af dets 
Midte valgte Medlemmer, som i  Forcning 
med Formanden i Tiden mellem Moderne 
have at foranstalte det Fornodne paa Raadets 
Vegne i saadanne ovnordentlige Tilfcrlde, 
som ikke taale Udscrttelse, og som paa den 
anden Side ikke maatte vcrre af saadan Dig- 
tighed, at Formanden til disse Sägers Fore- 
tagelse ansen det nodvendigt at sammenkalde 
hele Raadet. De af dette Udvalg afgjorte 
Säger blive at meddcle Raadet i dets forste 
derpaa folgende Mode under Henviisning til 
Copibogen.
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Formcrndene i Udvalgene foredrcige i Amts- 
raadsmoderne de Säger, som have verret under- 
givne Udvalgsbetcrnkning.

Medlemmerne ere ordentligviis Pligtige til 
at modtage de paa dem faldne Valg saavel t il 
Medlemmer as de ncrvnte Udvalg som til Ud- 
forelsen af et eller anbei sccrligt Hverv i Raa- 
dets Anliggender, saasom til Directeurer for 
Amtets S yg e - , Daare- og Arbeidsanstalt, t il 
at tiltrcrde Valgbestyrelser, Sessionen osv.

Ere de forhindrede fra at deeltage i  Raadets 
Moder, bor de senest Dagen forud derom under- 
rette Formanden.

! reiste Sporgsmaal kan forfolges saavel af S p o r
! geren som af de andre Medlemmer, men uden 
at der desangaaende, naar Raadet ikke eenstem- 
mig vedtager det, ved Afstemning kan tages Be- 
slutning. —  Forlanger derimod noget Medlem, 
at Sagen paany fla l foretages i et folgende 
Mode nnder behorig Circulation og Fremlcrg- 
gelse, har Formanden at foranstalte dette. A n 
zeiger Sagen Forflag om extraordinaire Penge- 
bevillinger, bliver den, under Jagttagelse af den 
i §  6 givne Forskrift, altid at behandle i 2de 
Moder.

§  25.
tz 23.

M o d e r n e s  F u l d t a l l i g h e d  og A f -  
j t e m n i n g .

Ingen Beflutning kan tages af Amtsraadet, 
naar ikke idetmindste Halvdelen af dets Med
lemmer er tilstede og deellager i Afstemningen. 
Naar der imellem Medlemmerne ere forfljellige 
Meninger om en S ag , afgjorcs den ved Stemme- 
sieerhed. —  Faldcr der ved en Afstemning lige 
inange Stemmer for og imod, er Forsiaget for- 
kastet.

Naar ved Valg as enkelte af dets Med
lemmer til scrrlige Hverv Flere erholde ligemange 
Stemmer, gjor Lodtrcrkning Udstaget.

S ä g e r ,  h v o r i  M e d l e m m e r  p e r s o n l i g  
ere i n t e r e s s e r e de .

Naar en S ag  forekommer, der umiddelbart 
berorer et Medlems personlige Interesse, flal 
den Paagjaeldende vige fit Serbe, medmindre 
Forsamlingen opfordrer Ham til at blive tilstede 
for at give Oplysninger og Forklaringer; men 
under Afstemningen bor Han derimod altid for- 
lade Forsamlingen. —  Om en S ag  er af den 
Beflaffenhed, at et Medlem bor vige fit Serbe, 
afgjorcs, hvis det ikke indrommes af den Paa- 
gjcrldende. ved Forsamlingens Afstemning.

§  26.
§  24.

Om A n d r a g e n d e r  og F  or e sporgseler .
Dersom et Medlem agter at scette en eller 

anden Gjenstand under Overveielfe ester Afgjo- 
relse, har Han derom t il Formanden at indgive 
et flriftligt Andragende saa betimeligt, at Sagen 
kan scrttes paa Dagsordenen inden den i tz 2 l 
bestemte T id .

Ester endt Dagsorden har ethvert Medlem 
Ret til uden Anmeldelse i Modet at forlange 
Oplysninger eller gjore Meddclelscr, ligesom det

Denne Vedtoegt trcrder i  K ra ft , saasnart 
Jndenrigsministeriets Billigelse derpaa er ind- 
hentet, og gjcrlder indtil videre. De om Kasse-, 
Anviisnings- og Regnflabsvcrsenet samt om Bog- 
holderiet givne Bestcmmelser komme dog forst 
til Anvendelse paa Regnflabsaaret 1868— 69, 
ligesom de i Z 20 fastsatte Lonninger blive at 
regne fra Iste April d. A.

Forflag om Forandringer i Vcdtccgten blive 
at behandle i 2de ordentlige Moder samt at 
indstille til Jndenrigsministeriets Billigelse.

Roeskilde Amtsraad, den 25de A p ril 1868.
Limony.

I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 §  54 
stadfcrstes foranstaaende Vedtcrgt med den af Amtsraadet subsidiairt foreflaaede Tilsoining til 
dens tz 20 I ,  som gjcrldende for Roeskilde Amtsraadskreds.

Indenrigsmiilisteriet, den 5te M a i 1868.
Estrup.

Schou.
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V e d t oe g t
for

Sliendborg Amt i Heiihold til Lov kte Ju li 1867 § 54.

§ i .
Amtsforvalteren, eller saalcrnge LEro Am t

stue bestaaer, Amtsforvalterne, udfore frem
deles de Amtsrepartitionssonden og Amtsfattig- 
kassen vedrorcnde Kassererforretninger og op- 
bevare de bisse Fonds tilhorende Activer, hvor- 
imod Regnflabsforelsen overgaaer til Boghol- 
deren.

Ingen In d - eller Udbetaling kan finde 
Sted uden i Hcnhold til en af Amtmanden 
udstedt og af Bogholderen noterct Ordre, dog 
bliver uden scerlig Jndtcrgtsordre at opkroeve:
a) Hvad der af Amtsraadet aarlig udskrives af 

Hartkorn, om hvis Storrelse Amtsforvalteren 
ved en af Bogholderen noteret Communi- 
cation v il blive meddeelt Underretning

b) Hvad der af Amtsraadet aarlig eller i enkelte 
Aar i Medhold af Communallovens tz 50 
bestemmes til Udredelse af Communerne, og 
som bliver at indbetale i  samlede Summer 
halvaarlig henholbsviis inden 3 lte  M a i og 
30te November, og hvorom Communication 
paa samme Maade gives.

De forncrvnte Ordrer st'ulle vcrre udstedte 
paa bestemte Belob og til bestemte Personer; 
de kunne omfatte flere In d -  og Udbetalinger, 
ligesom der kan udstedes staaende Indtoegts- og 
Udgistsordrer, dog kun gjoeldende for det en
kelte Regnskabsaar, saa at de maae fornyes for 
det folgende Aar.

Enhver In d -  eller Udbetaling skal strax 
crediteres eller debiteres Amtskassen i Amt- 
stuens almindelige Kassebog; Qvitteringerne 
forsynes med fortlobende Nummer, som baade 
tegnes paa Qvitteringerne og anfores i Kasse
bogen. og flal der dcrhos paa enhver Jndtcegts- 
og Udgiftsordre anfores Betalingsdagen samt 
Qvitteringens Lobc-Nummer, forsaavidt denne 
ikke er tegnet paa Udgiftsordreu.

§ 2.
Alle Jndtcrgts- og Udgistsordrer forsynes, 

hver S lag s  Ordrer for sig, med fortlobende 
Nummere, Angivelse af Finantsaaret og af den 
Conto i Aarsoverflaget, for hvilkcn det paa- 
gjocldende Belob skal fores t il Jndtcrgt eller 
Udgift.

Over de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
fattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Udgifter 
forer Bogholderen scrrstilt for hver af disse 
Fonds:
a) en Dagbog. hvori de til Jndtcrgt og Udgift 

beordrede Summer anfores med Angivelse af 
Ordrernes Nummer og Datum.

b) en Hovedbog, i hvilken aabnes de sornsdne 
Conti for hver af de forskjellige Poster i  
Aarsoverflaget samt for Forfludstagere ester 
§ 4.

s  3.
Inden den 7de i ncrste Maaned tilstiller 

Amtsforvalteren Amtet Regnskab for den for- 
lobne Maaned. Regnskabet flal indeholde For- 
klaring om Hartkornsbidraget og Communernes 
Bibrag, hvad deraf er indkommet og resterer, 
og flal vedlcrgges Afskrifter af Kassebogen for 
Amtskassernes Vedkommende, bilagte med Jn d 
tcrgts- og Udgistsordrer samt Qvitteringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob ved
lcrgges den fsrst Regnskabet, naar samtlige 
Belob ere betalte, eller ved Regnskabsaarets 
Udlob, selv om samtlige Belob endnu ikke ere 
betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
maatte kunne fremsendes med vedkommende 
Regnskab vil Fortegnelse over de manglende 
Qvitteringer vcrre at vedlcegge Regnskabet og 
Forklaring derefter at gjore i de folgende 
Regnflaber.
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Med Regnflaberne for September og 
M arts Maaneder afgives Forklaring over 
udestaaende Restancer af Hartkornsbidragct og 
Communernes Bidrag i Overeensstemmelse med 
Forordningen vm Amtstneoppeborfler af 8de 
J u l i  1840 §  43, og ville Restancer af Hart- 
kornsbidrag for Fremtiden vcrre at opfere paa 
en scerskilt Liste og ikke samlede med Restan- 
cerne af kongelige Skalie r.

Regnflaberne afgives in cluplo, og Regn- 
flabet for M arts Maaned afgives med Duplicat- 
Fortegnelscr over Activerne.

Om de ifolge Regnflaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores Bcmcrrk- 
ning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgistsordrer ere optegnede, om, 
at de nu ere blevne effectuerede.

Forsaavidt Han ved at sammenholde det 
enkelte Regnflab med sine Boger In te t sinder 
at erindre, tilbagesendes bet ene Exemplar til 
Amtsforvalteren med Paategning derom, i 
modsat Fa ld  foranstalter Amtmanden den for- 
nodne Berigtigelse.

§  4.

De Forflud, som gives Netsbetjente, Amts- 
vei- og Vandlobsinspecteuren, Sygehuusbesty- 
relscn med Flere, anfores paa en sccrlig Conto 
for hver Forfludstager.

Ved Regnflabsaarets S lutn ing  eller hyp- 
pigere efter Amtets Bestcmmelse, indsender ved
kommende Forfludstager et med bchorige Q vit- 
teringer for de udbetalte Belob ledsaget lllegn- 
flab over Anvendelsen af de Ham anviste Fo r
flud tilligemed den Bcholdning, hvert Rcgnflab 
maatte udvise.

Forflnddet fores derpaa til Jndtcegt paa 
Forfludstagerens Conto i Hovedbogen, og det 
af Forfludstageren udbetalte Belob fores til 
Udgift paa den Conto eller de Conti i Hoved
bogen, hvorunder Ubgiften henhorer.

§  5.
Budget-Regnflabet for Amtsrepartitions- 

fonden og Amtsfattigkassen aflcrgges af Bog
holderen inden 31te M ai og siutter sig til 
Aarsoverflagct. Det bilcrgges med:

a) bekrcrftet Udflrift af Dagbogen,
b) de fra Amtsforvalterne og Forfludstagerne 

modtagne Regnflaber med Bilage (Maaneds- 
regnflaber, Veiregnflabet, Sygehuusregnflabet
o. s. v .) ,

e) Fortegnelse over Activerne og den eventuelle 
Gjceld,

ä) Fortegnelse over de ved Regnflabsaarets Ud- 
lob henstaaende Jndtcegts- og Udgiftsre- 
stancer samt uberigtigede Forflud.

E t  Uddrag af Budgetregnskabet i  samme 
Form , som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfores til Sammenligning, offentlig- 
gjores i Amtsraadstidenden.

§  6.

Amtsraadets for 6 Aar valgte lsnnede R e
visor har at revidere: 
a) Amtsrepartitionsfondcns Regnflaber, 
d) Amtsfattigkassens Regnflaber, 
o) Regnflaberne for de nutzer Amtsraadets T il-  

shn henhorende soerlige Jndretninger, S t if-  
telscr og Legaler,

st) Sognccommunernes Regnflaber efter Com- 
munallovens tz 28.

Revisor gjennemgaacr de under n og d 
ncrvnte Regnflaber og tilbagesender dem med 
sine Bcmcrrkninger inden l5de J u l i .  .

Han har tillige at foretage et Eftersyn af 
de Amtsrepartitionsfonden ag Amtsfattigkassen 
tilhorcnde Activer og om Udfaldct af dette 
Eftersyn at anfore det Fornodne i sine Be-, 
mcrrkninger.

Revisors Bemcrrkninger besvares inden den 
7de August, hvoreftcr Regnflaberne med tilho
rcnde Revisionsbemcrrkninger, Befvarelser og R e
visors Vedtegningcr til Bcsvarelserne inden I5de 
August afgives til Amtsraadets Decision og 
Jndsendelse til Jndenrigsministerict (Commu- 
nallovens §  55). Gjcnncmsynet af de ovrige 
Regnflaber fleer cfterhaanden som de modtages, 
og maae bisse Regnflaber med Ankegnclser og 
Besvarclse, der bor flee inden 3 Uger efter 
Antegnelsernes Modtagelse, vcrre afgivne til 
Amtsraadets Decision inden hvert Aars Iste 
October, for at de kunne blive deciderede inden 
Aarcts Udgang.

Om fornodent kan der meddeles Revisor 
en ncermere Jnstrux.

4



De om Kasse-, Anviisnings- og Regn- 
skabsvcrsenet samt om Bogholderiet og Revisionen 
givne Bestemmelser komme forst til Anvendelse 
paa Regnskabsaaret 1868— 69, dog at R ev i
sionen af de under Post 6 L itr . c og 6 ncevnte 
Regnflaber allerede for Regnstabsaaret 1867— 
68 foretages af Amtets lstevisor.

§ 8.
Amtsraadets Embeds- og Bestillingsmcrnd, 

hvis eventuelle Pensionsberettigelse bestemmes i 
ethvert enkelt Tilfastde, ere:
L) en Sccretair, Bogholder og Regnflabsssrer, 

hvis Forretninger desorges paa Amtscon- 
toirct af den eller de Amtssuldmcrgtige, t il 
hvem disse Forretninger overdrages af Amt- 
manden,

b) en Revisor.
c) en Amtsvei- og Dandlobsinspecteur,
6) 4 Veiassistenter ved Amtsveiene.
e) 2 —  ved Bivciene,
k) de saakaldte Veimcrnd.
L it r . a. lonnes med 35V R d . aarlig, hvoraf de 

200 Rd. udgjor Tonnen fom Secretair 
og Resten 150 R d . Lonnen som Bog
holder og Regnskabssorer.

L it r .d . antages af Amtsraadet for 6 Aar fra 
Iste April 1868 at regne med aarlig 
Lon 300 R d ., dog er Lonnen kun 50 
Rd . for det forste Aar.

Litr. o. antages af Amtsraadet med Vs Aars 
Opsigelsesfrist og aarlig Gage som Vei-

§  7- inspecteur 1,300 Rd ., til Contoirhold 
200 R d ., t il Portoudgifter 50 Rd . og 
som Bandlobsinspecteur 300 Rd .

Befordring betales efter Regning 3. 3 Mk- 
Pr. M iil .
L it r .ä . antages af Amtsraadet med V« A ars 

Opsigelse, de to med aarlig Lon til 
hver 600 R d ., Befordringsgodtgjorelse 
180 Rd., til Contoirhold 20 R d ., ia lt 
800 'Rd .; den tredie med aarlig Lon 
600 R d . , Befordringsgodtgjorelse 180 
R d ., Contoirhold 20 R d ., Fcrrgepcngc 
20 R d ., ialt 820 R d .. og den sjerde 
med aarlig Lon 500 R d ., Befordrings- 
godtgjorelse 180 R d ., t il Contoirhold 
15 R d ., ia lt 695 Rd .

Litr. e. antages af Amtsraadet med V« Aars 
Opsigelse, den Ene for Fhen med aarlig 
Lon 1,150 Rd., og den Anden for 
Langeland, Thorseng og Thuro med 
aarlig Lon 350 Rd. Under Lonnen 
er Befordringsgodtgjorelse, Dicrler, Con- 
toirudgifter og Porto indbefattet.

Litr. k. antages af Amtsveiinspecteuren med Lon 
efter Stationens Beskaffenhcd og Belig- 
genhed ved Amtsraadets sonstige Ded- 
tagelse.

Disse Lonninger anvises af Amtmanden 
paa vedkommende Conto fra Iste April 1868 
at regne for a, d og o forud for den lobende 
Maaned, og for de ovrige Bestillingsmcrnd med 
V ir efter hver Maaneds Udgang.

Saaledes vedtaget i Svendborg Amtsraad den 22de April 1868.

P aa  Amtsraadets Begne

L. Lrockenhuus-Zchack.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Sthrelse m. B .  af 6te J u l i  1867 tz 54 

stadfcrstes soranstaaende Vedtcrgt som gjastdende for Svendborg Amtsraadskreds.

Jildeiirigsuliilisteriet, den 7de M a i 1868.

Estrup.
Sch ou.
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V  e - t oe g t
sor

Ordningen og Udfsrelsen as de Prcests Amtsraa- underlagte Forretninger.

§ i .
Amtsraadet forsamles paa det Sted, det 

selv vedtager, mindst 4 Gange om Aaret, og 
ellers saa oste, som Formanden finder det for- 
nodent, ellcr Halvdelen af Medlcmmerne for- 
langer det. De ordinaire Moder afholdes i 
Regten i Lobet af den forste Uge i M arts og 
Ju n i Maaneder og i Lobet af den sidste Uge 
i September og November Maaneder. Fo r
manden bestemmer Dagen for Moderne og for- 
anstalter Medlemmerne sammenkaldte samt be- 
kjcndtgjsr Moderne i Amtets Aviser. Han un- 
derretter, saavidt m uligt, Medlemmerne for 
Modet om de Gjenstande, som ville komme til 
Forhandling. leder Forhandlingerne i Moderne, 
og paaseer, at de tagne Besiutninger noiagtig 
tilfores Protocollen, ligesom Han foranstalter 
Udfsrelsen af Beslutningerne og besorger Brev- 
vexlingcn og Anviisningsveesenet.

§ 2.
Ingen Beflutning kan tages af Amtsraadet, 

naar ikke i  det Mindste Halvdelen af dets 
Medlemmer er tilstede og deeltager i Afstem- 
ningen. Naar der imellem Medlemmerne er 
sorfljellige Meninger om en S ag , afgjores denne 
ved Stemmefleerhed. Falber der ved en Af- 
stemning lige mange Stemmer sor og imod, er 
Forslaget forkastct.

Naar ved Valg af enkelte af dets 
Medlemmer til scrrlige Hverv Flere erholde lige 
mange Stemmer, gjor Lodtrakning Udflaget.

Ethvert Medlem er berettiget til at for- 
lange sin afvigende Mening korteligcn tilfort 
Protocollen; denne fsrcs af den, Raadet ud- 
ncrvner dertil, og den underflrives ved hvert 
Modes S lu tn ing  af alle tilstedevcrrende Med
lemmer. Moderne ere offentlige; dog kan 
Raadet, paa Forflag af Formanden, vedtage at 
behandle enkelte Säger for lukkede Dore.

§ s.
Alle Andragender og Jndstillinger til 

Raadet flulle sendes til Formanden og foran- 
staltes af denne indforte i en saregen Amts- 
raadsjournal. E r  en S a g  ikke indkommet . saa 
betimeligt, at den med de fornodne Dplys- 
ninger har kunnet circulere blandt Amtsraadets 
Medlemmer inden det forste paafolgende Mode, 
kan dens Behandling udscettes til nocste Mode. 
I  intet T ilfa lde v il nogct Andragende kunne 
forlanges behandlet, som ikke er indkommet inden 
4 Uger, for et Amtsraadsmsde afholdes, med- 
mindre Saadant af et Fleertal af Raadets 
modcnde Medlemmer tillades. Sam tlige Mo- 
dendcs Tilladelse udfordres t il, at noget senere 
end 8 Dage inden Modets Afholdelse ind
kommet flriftligt Andragende ekler noget mundt- 
ligt Andragende fra Raadets Medlemmer tages 
til rndelig Behandling i  bette Mode.

§ 4.
T il at afgive Betcrnkning oder de paa- 

gfcrldende Säger nedsattes folgende staaende 
Udvalg: med disses Betcenkning sattes Sa- 
gerne derefter i Circulation mellem Raadets 
Medlemmer.
a. B u d g etu d va lg e t.

Dette Udvalg v il have at gjennemgaae For- 
mandens Forflag t i l  Budgettet for det fol
gende Finantsaar inden dets endelige Be
handling i Amtsraadet; ligeledes v il det 
have at gjennemgaae Overslaget over Amts- 
sattigkassens Jndtcrgter og Ubgifter og gjore 
Forflag til Understoltelscr af Amtsfattig- 
kassen. Under dette Udvalg Hörer endvidere 
alle Anviisningssager, for hvilke Formandcn 
ikke onfler ene at bare Ansvaret, og som 
ikke kunne afvente Raadets naste Mode, 

d. B y g n i n g s u d v a l g e t ,  som v il have at be-
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handle samtlige under Raadet sorterende 
Bygningssager.

o. R e g n s k a b s u d v a l g e t .
Det v il have at gjcnnemsee de for Amtsre- 
vartitionsfonden og Amtsfattigkassen aflagte 
Regnflaber, inden de indsendes til Decision, 
ligesom det vil have at gjennemgaae Regn- 
flaberne over de under Amtsraadets Tilsyn 
stillede Legater og Stiftclser. Det v il have 
t il Decision at behandle og decidere Negn- 
flaberne for Amtets Sygehuus, Tvangsar- 
beidsanstalten og Sognenes communale 
Regnflaber. efter at disse ere reviderede af 
Sognene og gjennemgaaede af Raadets faste 
Revisor.

6. C o m  m un a l u d  v a l g  et.
Det v il have at afgive Betcrnkning over 
Klager over de til Communcrne udflrevnc 
Didrag, over Sporgsmaal og Andragender, 
fom maatte indkomme angaaende Anvendelsen 
af Landcommunalloven af 6te J u l i  1867 
tztz 1, 3, 9, 15 (dog mcd Undtagelse af 
Dcisagcr). 17 d, 26, m. m. Det v il til- 
lige have at bestemme Priscrne for de vig- 
tigste Naturalprcrstationcr i Commnnernes 
aarlige Oveistag ovcreensstemmende med In -  
dcnrigsministeriets Circulaire af U te  Oc- 
tobcr 1867.

e. D e i u d v a l g e t .
Det v il have at gjennemgaae og afgive Be- 
ternkning over Forslagene t il Arbeider paa 
Amtets Landcveic og de af Amtet overtagne 
Dele af Sogncbiveicne samt tage Bestcm- 
melse om de Arbeider, der udenfor Over- 
stagene ville vocre at ivcrrkscrtte, forsaavidt 
de ikke ere af den Beste, ffenhed, at de bor 
afgjores af selve Raadet, eller de ere af 
saadan Natur, at de ei taale Udsccttclse.

t. B a n d l o h s u d v a l g e t .
Det v il have at afgive Betcrnkning over 
samtlige Raadet vedkommende Vandlobssager 
og i  enkclte Lilferlde, i hvilke det er nod- 
vcndigt strax at afgjore S  »gerne, at tage 
endelig Bestcmmelse paa Raadets Vegne.

8- U d v a l g e t  fo r  b l a n d e d e  S ä g e r .
Det v il have at afgive Betcrnkning over 
saadanne S ä g e r , der ikke henhore under noget 
af de forhen ncrvnte Udvalg, f. E x . Brand- 
vcesen, Landpoliti, Jordmodervcrsen m. m.

Hvert Udvalg bestaaer af 3 af Raadets 
Mcdlemmer. Udvalgene kunne tilkalde Raadets 
Formand, naar saadant ansees onskeligt og Han 
ikke selv er Medlem as Udvalget. Udvalgets 
Formand vcrlgcs med Stemmefleerhed, modtager 
Sagerne forst og afgr'ver forst Betcrnkning, der 
folger med Sagen, forsaavidt den behandles 
flriftligt, og det ikke vifer sig nodvendigt at 
Udvalget samles og afgiver fcrlles Betcrnkning, 
i hvilket Tilfcrlde Formanden for Udvalget 
sammenkalder dette og berammer Tiden og 
Stedet for Modet.

8 5.
T i l  at udfore Hverv, der paahvile Med- 

lemmer as Amtsraadet, vcrlges:
1. eet Medlem af Raadet til i Forening med 

Formanden at forestaae Amtsraadstidendens 
Redaction; igjcnnem denne Tidende bringes 
Amtsraadets Forhandlinger wärest muligt 
efter Moderne til offentlig Kundstabj

2. saamange af Raadets valgte Medlemmer, 
som der er Sessionssteder i Amtet, t il at 
give Mode ved Sessionerne; dog kunne af 
de valgte Medlemmer enkelte paatage sig at 
mode paa flere Sessionssteder;

3. to af Raadets Medlemmer til at tiltrcrde 
Valgbestyrelsen for Landsthingsvalgene, og

4. to af Medlemmerne til tilligemed Formanden 
at bestyre de forefaldende Balg  til Amts- 
raadct.

Lm valg  til disse Hverv, saavelsom til de 
i det Foregaaende ncrvnte Udvalg, foretages 
hvert tredie Aar, naar nye Valg til Amtsraadet 
have fundet Sted.

§ 6.

Amtsforvalterne i Amtsraadskredsen udfore 
fremdeles de Amtsrepartitvnsfonden og Am ts
fattigkassen vedrorende Kassererforretninger, og 
opbevare de disse Fonds tilhorende Activer, 
hvorimod Regnstabsforelsen overgaaer til Bog- 
holderen. Ingen Udbetaling eller Jndbetaling 
kan finde Sted, uden i Henhold til en af Amt- 
manden udstedt og af Bogholderen noteret 
Ordre, dog med Undtagelse af Jndbetalingen 
af de Hartkornet paalignede Amtsrepartitions. 
fondsbidrag, om hvis Storrelse Amtsforvalterne 
ved en af Amtmanden underflreven og af Bog-
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holderen noteret Communication er meddeelt 
Underretning.

Ordrcrne flulle voere udstcdte paa bestemte 
Belob og til besternte Personer; de kunne ind- 
befatte flere Jnd- eller Udbetalinger, ligesom 
der kan ndstedes staaende Jndtcrgts- og Ud- 
giftsvrdrer, hvilke Ordrer dog kun kunne gjcelde 
for det enkelte Regnflabsaar, saa at de maae 
fornyes foc det paafolgende Aar. Enhver Jnd- 
eller Udbetaling skal strax crediteres eller debi
leres Amtskasscn i vedkommende Amtstues al- 
mindelige Kassebog.

Qvitteringerne flulle ved den paagjcrldende 
Amtstue forsynes med fortlobende Nummer, som 
fla l paategnes Qvitteringen og anfores i Kasse
bogen, og flal der derhos paa enhver Jndtcegts- 
og Udgiftsordre, saasnart Belobet er betalt, an
fores Betalingsdagen samt, forsaavidt Qvitte
ringen ikke er paategnet ftlve Udgiftsordren, til- 
lige Qvitteringens Lobenummer.

§  7.

M e  Jndteegts- og Udgiftsordrer forsynes, 
hver S lag s  Ordrer for sig , med fortlobendc 
Nummer og Angivelse af Frnantsaaret, samt 
af den Conto i Aarsoverflaget, for hvilken det 
paagjcrldende Belob fla l fores til Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Ud- 
gifter forer Bogholderen scerflilt for hver af 
bisse Fonds,
deels en Dagbog, i hvilken de i Negnflabs- 

aarets Lob til Jndtcrgt og Udgift beordrede 
Summer anfores med Angivelse af Ordrer- 
nes Nummer og Datum, 

deels en Hovedbog, i hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forfljellige 
Poster i Aarsoverflaget samt for Forfluds- 
tagerne ester § 10.

§ 8.
Inden den 7de i »erste Maaned flal Amts- 

forvalteren ved hver af de paagjcrldende Amt- 
stuer tilstille Amtet Regnflab for den foregaa- 
ende Maaned. Regnflabet flal indeholde For- 
klaring om Hartkornsbidraget, hvad deraf er ind- 
kommet og rcstcrcr, og fla l vedlcrgges Afflrifter 
af Kassebogen for Amtskassernes Vedkommende, 
bilagte med Jndtcrgts- og Udgiftsordrer samt

Qvitteringer. Naar en Ordre omfatter flere 
Belob vedlcrgges den forst Regnflabet, naar 
samtlige Belob ere betalte, eller ved Regnflabs- 
aarets Udlob, selv naar samtlige Belob endnu 
ikke ere betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Rcgnflab. 
vil Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
vcrre at vedlcrgge Regnflabet og Forklaring der- 
efter vcrre at gjore i de folgende Regnflaber.

Med Regnflaberne for September og M arts 
Maaneder afgivcs Forklaring om udestaaende 
Restancer af Hartkornsbidraget i  Overeensstem- 
melse med Forordningen af 8de J u l i  1840 § 
43, og ville Restancer af dette Hartkornsbidrag 
for Fremtiden vcrre at opfore paa en scrrflilt 
Liste og ikke samlede med Restancerne af kon- 
gelige eller andre Skalie r.

Regnflaberne afgives in äuplo, og Regn
flabet for Marts Maaned bilcrgges med For
tegnelse ligeledes in äuplo over Amtsraads- 
kredsens (Amtsrepartitionsfondens og Amtsfattig- 
kassens) Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifslge Regnflaberne stedfundne Jnd- 
og Udbetalinger tilforer Bogholderen det For- 
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen, 
ligesom der ogsaa i Dagbogen gjsres en Be- 
mcrrkning paa de Steder, hvor de paagjcrldende 
Jndtcrgts- og Udgiftsordrer ere optegnede, om. 
at de nu ere blcvne effectuerede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnflab 
med Bogholderiets Boger Intet finder at er- 
indre imod dets Rigtighed, tilbagesendes det ene 
Exemplar vedkommende Amtsforvalter med Paa- 
tegning desangaaende; i modsat Fald foran- 
stalter Amtmanden den fornodne Bmgtigelse 
foretagen.

§  9.
De Forflud, som gives Veiinspecteuren, 

Retsbetjente, Sygchuusbestyrelser, m. F l. til 
deraf at afholde Udgifter, som paahvile Amts- 
fvndene, anfores i Hovedbogen paa en scrrlig 
Conto for hver Forfludstager. Ved Regnflabs- 
aarets Udgang eller hyppigere indsender ved
kommende Forfludstager et med behsrige Qvit
teringer for de udbetalte Belob ledsaget Regn
flab over Anvendelsen af de Ham anviste For
flud, tilligemed den Beholdning, hvert Regnfkab
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maatte udvise. Forfluddet fores derpaa til 
Jndtcrgt paa Forfludstagerens Conto i  Hoved- 
bogen, og det af Forfludstageren udbetalte B e 
lob fores til Udgift paa den Conto eller de 
Conti i  Hovedbogen, hvorunder Udgiften hen- 
horer.

§ 10.

Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfonden 
og Amtsfattigkassen aflcegges af Bogholderen 
inden 31te M ai og flutter sig t il Aarsover- 
flaget. Det bilcrgges med
а. en bekrcrftet Udskrift af Dagbogen,
d. de fra vedkommende Amtsforvalter og For- 

fludstager modtagne Regnflaber med tilho- 
rende B ilag ,

o. en Fortegnelse over de bemeldte Fonds til- 
horende Activer samt den dem paahvilende 
Gjceld og

б. en Fortegnelse over de ved Regnflabsaarets 
Udlob hcnstaaende Jndtcrgts- og Udgiftsre- 
stancer samt uberigtigede Forfkud.

E t  Uddrag af Budgetregnskabet i samme 
Form som Aarsoversiaget, hvis enkclte Poster 
tillige anforcs til Sammenligning, offentlig- 
gjores i Amtsraadstidenden.

§ 11.

Revisor gjennemgaaer Regnflabet og til- 
bagesender det med sine Bemcerkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at foretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Amts- 
sattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af dette Eftersyn at ansore det Fornodne i sine 
Bemcerkninger. Revisors Bemcerkninger besvares 
inden den 15de August, hvorefter Regnflabet 
med tilhorende Revisionsbemcrrkninger, Besva- 
relser og Revisors Vedtegninger inden 23de 
August asgives t il Amtsraadet til Decision.

§ 12.
De om Kasse-, Anviisnings- og Regnflads- 

vcrsenet samt om Bogholderiet givne Bestem
melser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
flabsaaret 1868— 69. ,

8 13.
T i l  Bessrgelse af Sekretariats- og Anviis- 

ningsvcrsenet samt Bogholderiet og Regnflabs-

vcesenet, som udfsres paa Amtscontoiret, stilles 
aarligt indtil 550 R d . til Formandens D ispo
sition.

T i l  Revisionen af Regnflaberne for Am ts
repartitionsfonden, Amtsfattigkassen, denmoenfle 
Daareanstalt samt Amtets Sygehuus og Tvangs- 
arbeidsanstalt ved Nestved antager Amtsraadet 
for 6 Aar ad Gangen en könnet Revisor, som 
tillige har at gjennemgaae de til Amtsraadcts 
Decision indsendte kommunale Regnflaber saa- 
vel med Hensyn t il Talrevisionen som med 
Hensyn til Jndtcegternes og Udgifternes Po- 
stering og Ubgifts-Posternes Lovmedholdelighed, 
ligesom Han har at paasee, at det rette For- 
hold er iagttaget mellem Paaligningen efter 
Hartkorn og efter Formue og Leitighed.

tz 14.

Under Amtsraadet ere ansatte og antages og 
entlediges af dette folgende Betjente:
1. E n  Veiinspectcur, som med Deiassistenternes 

Bistand ogsaa har at fore Tilsyn med Sog- 
ncbiveiene. Hans Lonning bestaaer i en 
Begyndelsesgage af 1200 Nd. aarligt, hvor- 
til kommer Scrdtiilcrg efter Bestemmclserne i  
Lov af 19de Februar 1861 §  1, selv om 
disse ved en senere Lovgivning maatte blive 
forandrede; endvidere et Alderstillccg af 
100 R d . for hver 4 Aars Tjeneste (af hvilket 
intet Scedtilloeg beregnes) indtil den faste 
Lon, uden Scedtillcrgget, er sieget til ia lt 
1600 R d . Endvidere erholder Han til Con- 
toirhold 250 Rd . om Aarct foruden, at de 
fornodne Schemata og Blanketter trykkes for 
Amtsrepartitionsfondens Regning, og i Rcise- 
godtgjorelse 80 ß. for hver M ii l ,  Han reifer 
i  Beivccsenets Anliggender.

2. Fire Veiassistenter paa S jcrlland, som t il
lige have at fore T ilsyn  med Sognebiveiene 
i de dem tildeelte Districter. Deres Lon 
bestaaer i  en Begyndelsesgage af 500 Rd ., 
med Scedtilloeg som ovenfor ncrvnt; 50 
R d . i  Alderstillccg, uden Scedtilloeg, for 
hver tre Aar, de ere i Tjenesten, indtil 
Gagen, uden Scrdtillceget, har naaet et 
Maximum af 750 R d ., — og 32 h. som 
Reisegodtgjsrelse for hver M iil , de reise i 
Veivcesenets Anliggender.

3. Een Beiassistent paa Moen, Ser ligeledes
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v il have at fore Tilshn med Sognebiveiene 
paa Moen og Bogo. Han nyder en Be- 
gyndelsesgage af 400 gid. med Scedtillcrg 
som ovenfor ncrvnt og et Alderstillcrg, uden 
Scedtillcrg, af 50 Nd. for hver tre Aar, Han 
har vcrret i Tjenestcn, indtil den faste Gage 
har naaet et Maximum af 650 N d . , samt 
i  Reisegodtgjoreise 32 ß for hver M ü l, Han 
reifer i  Beivcrsencts Anliggendcr.

4 . Een Vandlobsinspecteur med Lon 300 Rd . 
aarligt soruden Scedtillcrg som ovenfor ncrvnt, 
og Neisegodtgjorelse af 80 ß. for hver M ü l, 
Han reifer i Amtets Anliggender.

5. E n  Revisor med Lon 200 Rd . om Aaret.

Samtlige Lonninger betales maanedsviis og 
forud, hver Gang med '/ir.

Alle diese Udnccvnelser, med Undtagelse af 
Revisors (v. Lovens § 54), flee med Net til et 
Fjerdingaars Opsigelse; dog kan Deünspecteuren 
sorlange ^2 Aars Lpsigelse. I  Tilfcrlde af M is- 
ligheder kunne Bedkommende strax af Formanden 
suspenderes, hvorefter Sagen forelcrgges Amts- 
raadct til endelig Bestutning.

Ingen af Bestillingerne giver Penfionsret, 
og hver iscrr af de Ansatte har at folge den 
Jnstrux, som er eller maatte blive udfcrrdiget 
af Amtsraadet, og de Forholdsregler i Hen- 
seende til Forretningernes Udforelse, som Raadet 
eller dets Formand maatte meddele.

Saaledes vedtaget i  Amtsraadsmodet den 28de April 1868.

F . S ru n ,
Formand.

I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 tz 54 
stadfcestes soranstaaende Vedtoegt som gjceldende for Prcrsto Amtsraadskreds.

Zildenrigsministeriet, den I2te M a i 1868.

Estrup.
Schon.

V  eH t g t
fot

Ringkjob ing Amtsraadskreds.

8 1
Under Amtsraadet anscrttes folgende Em- 

beds- og Bestillingsmcrnd: 
s) Secretair og Bogholder med aarlig

Lon a f ............................................................. 400 R d .
d) Revisor med aarlig Lon af . . . 100 —
c) Vciinspecteuren med aarlig Lo n . . 1200 —  

Dicrter og Befordringsgodtgjorelse 
(Dicrterne bercgnes med l'/ r  R d . 
daglig, Befordringsgodtgjorelsen 
med 48 ß. pr. lobende M iil)  
in d t il ............................................................. 600 —

ä) 2 Veiassistenter hver med aarlig
Lon a f.................................................
og Befordringsgodtgjorelse a f . . . 
samt scrrlig Betaling for Assistance 

ved Biveie, om denne forlanges.
s) Deimccndenes Antal og Lonning 

bestemmes hvert Aar ved Aars- 
overflaget.

k) Vandlobsinspecteuren, aarlig Lon, 
derunder indbefattet Befordrings
godtgjorelse ........................................

400 Rd. 
200 —

300 —
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s ) Regnfkabsforer og Kasserer ved Syge-
huset i Ringkjobing aarlig Lon . 25 Rd .

ll)  Regnfkabsforer og Kasserer ved Syge-
huset i Lemvig i aarlig L o n . . .  25 —

§  2.

De i foregaaende Paragraph under 0, c, 
ä, k, 8, lr anforte Embeds- og Bestillingsmcrnd 
udncevncs og asskediges af Amtsraadet. Saave l 
fra Amtsraadets som fra vedkommende Embeds- 
og Bestillingsmcends Side skal Opsigelfe skee 
til en Iste April cller Iste October med forud- 
gaaende '-'2 Aars Varse l; for Veiinspecteurens 
Vedkommende fleer Opsigelfe fra hvcr af Siderne 
med et Aars Varsel. Dog kunne Paagjccl- 
dende, naar vitterlig Embedsforseelse foreligger, 
opsiges med kortere Varsel eller endog suspen- 
deres af Amtsraadet uden noget Varsel.

D e l af Amtsraadet valgte Medlem af 
Sandflugts-Commissionen fungerer i 3 Aar, og 
Revisor voriges sor et Tidsrum af 6 A a r.

K 3.

Ester Amtsraadets ncermere Bestemmelse 
deles Amtet i  Kredse. For hver af bisse Krebse 
udncevnes et Udvalg, bestaaende af 2 Medlem- 
mer, der vcelges for et Aar af Gangen. Disse 
have hver for sin Krebses Vedkommende at 
varetage det Fvrnodne med Hensyn til det 
Amtsraadet paahvilende Tilsyn med Biveiene, 
samt den Naadet tilkommende Bestyrelse af 
Landeveiene og Hovedvandlobene samt Jorde- 
msdrenes Boliger og andre Emolumenter vedro- 
rende Anliggender. Bei- og Vandlobsinspecteuren 
saavelsom Forstncrvntes Assistentcr ere pligtige 
til at yde Udvalgene fornoden Assistance, ogsaa 
naar saadan begjcrres med Hensyn til Afhjcrlp- 
ning af forefundne Mangler ved Biveie eller 
Anlcrg af nye. Amtsraadet vedtager og mcd- 
deler Udvalgene en nsiere bestemt Virksomheds- 
plan.

§  4.
Efterat Aarsoverflaget i Henhold til Com- 

munallovens §  52 har voeret undergivet den 
forelobige Behandling, overgives det til et Ud
valg, som i forste paafolgende Mode frcmlcrgger 
Forstaget til Vedtagelse med de den mulig stete 
Forandringer. Dette Udvalg afgiver tillige

Betcrnkning over alle Anliggender vedrorende 
Sognekredscnes samt Amtsrepartitionsfondens 
og Amtsfattigkassens Regnstabsvwsen. Det 
tager Bestemmclse om den midlertidige Anbrin
gelse af de respective Kassers Beholdning, som 
maa holdes disponibel eller dog ikke strax kan 

j erholdes udsat imod anordningsmccssig Sikker- 
j heb. Udvalget forer endelig T ilsyn med, at 
! samtlige Amtsrepartitionsfonden og Amtsfattig- 
! kassen tilhorende Activer ere forsynede med be
i hörig Prohibitivpaategning. Aarooverstaget ud- 
l arbcides af Amtsraadets Formand og tilstilles 
! i Afstrifter hver af Amtsraadets Medlemmer 8 
Dage forud for hvert Aars November-Mode.

§ 5.
Amtsraadets Forhandlinger offentliggjores 

i en af Secretairen under Formandens Tilsyn 
redigeret Amtsraadstidende, af hvilken et Exem
plar tilstilles hvert Amtsraadsmedlem og hvert 
af Amtsraadskredsens Sogneraad. I  Amts- 
raadstidenden kan tillige indrykkes saadanne 
Meddelelser, Erindringer eller deslige fra Ud
valget eller Formanden, som det til Varetagel- 
sen af de Amtsraadet underliggende Anliggender 
maatte ansces hensigtsmocssigt at rette t il alle 
eller dog en storre Deel af Amtsraadskredsens 
Sogneraad. Amtsraadstidenden samles i B ind 
paa 2 eller flere Aargange, og paahvilcr det 
Secretairen, »aar et B ind er affluttet, at ud- 
arbeide et fuldstoendigt Realregister til samme.

§ 6.

Sognercgnstaberne, med de af Sognekred- 
sens Revisorer gjorte Udscrttelser med tilhorende 
Besvarelser, afgives til Amtsraadets Secretair, 
som gjennemgaaer samme og gjor de yderligere 
Udscrttelser, t il hvilke Han maatte finde sig for- 
anledigct. Regnstaber, paa hvilke er steet Ud- 
scrttelse, tilstilles vedkommende Sogneraads Fo r
mand, der senest inden 3 Uger tilbagcsender 
dem med fornoden Besvarelse. Regnstaberne 
afgives derefter med Secretairens Betcrnkning 
til det Udvalg, som paa Amtsraadets Vegne 
paakjender de gjorte Udscrttelser. Esterkommer 
Sogneraadet ikke den af Udvalget afsagte Kjen- 
delse, forelcegges Sagen for Amtsraadet til 
videre Foranstaltning i Overeensstemmelse med 
Landcommunallovens §  47.
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Inden Aarcts Udgang afgiver Secretairen 
en Beretning om Udfaldet af den af Ham fore- 
tagne Revision af Sognekredsenes Regnskaber, 
som navnlig maa indeholde Oplysning om de 
i samme hyppigst forefundne Fe il samt en efter 
Raadets ncermere Forflrift indrettet statistisi 
Oversigt over Storrelsen af hvert enkelt Sogns 
communale Byrder og dets Jndtcrgter.

§  8.

§  7. paagjceldende Belob skal fsres til Jndtcegt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitionsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcegter og Ud- 
gifter forer Bogholderen scerskilt for hvcr af 
disse Fonds deels en Dagbog, i hvilken de i 
Regnflabsaarcts Lob til Jndtcegt og Udgift be- 
ordrede Summer anfores med Angivelse af 
Ordrcrnes Nummer og Datum, deels en Hoved- 
bog, i hvilken aabnes de fornodne Conti for 
hver af de forskjellige Poster i Aarsoverflaget 
samt for Forfludstagere efter §  11.

Amtsforvalterne i Amtsraadskredsen udfsre 
fremdeles de Amtsrepartitionsfonden og Am ts
fattigkassen vedrorende Kassererforretninger og 
opbevare de disse Fonds tilhorende Activer, 
hvorimod Regnflabsforelsen overgaaer til Bog
holderen. Ingen Jndbetaling eller Udbetaling 
kan finde Sted uden i Henbold til en af Amt- 
manden udstedt og af Bogholderen noteret 
Ordre, dog med Undtagelse af Jndbetalingen 
af de Hartkornet paalignede Amtsrepartitions- 
fondsbidrag, om hvis Storrelse Amtsforvalteren 
ved en af Amtmanden understreven og af Bog
holderen noteret Communication er meddeelt 
Underretning.

Ordrerne skulle vcrre udstedte paa bestemte 
Belob og til bestemte Personer; de kunne om- 
fatte flere Jnd- eller Udbetalingcr, ligesom der 
kan udstcdes staaende Jndtcrgts- og Ubgists- 
ordrer, hvilke Ordrer dog kun kunne gjcelde for 
det enkelte Negnskabsaar, saa at de maae for- 
nyes for det paafslgende Aar.

Enhver Jnd- eller Udbetaling skal strax 
creditcres eller dcbitcres Amtskassen i vedkom- 
mende Amtstues almindelige Kassebog.

Qvitteringerne skulle ved den paagjceldende 
Amtstue forsynes med fortlobende Nummer, som 
skal paategnes Qvitteringen og anfores i Kasse
bogen, og skal der derhos paa enhver Jndtcegts- 
og Udgiftsordre, saasnart Belobet er bctalt, 
anfores Betalingsdagen samt, sorsaavidt O vit- 
teringen ikke er paategnct selve Udgiftsordren, 
tillige Qvitteringens Lobe-Nummer.

§  9.
Alle Jndtcrgts- og Udgiftsordrer forsynes, 

hver S la g s  Ordrer for sig, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaaret samt af 
den Conto i Aarsoverflaget, for hvilken det

§  10.

Inden den 7de i ncrste Maaned skal Am ts
forvalteren ved hver af de paagjceldende Amt- 
stuer tilstille Amtet Regnflab for den soregaaende 
Maaned.

Regnflabet skal indeholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget, hvad deraf er indkommet og 
resterer, og skal vedlcrgges Afflrifter af Kasse
bogen for Amtskassernes Bedkommende, bilagte 
med Jndtcrgts- og Udgiftsordrer samt Q vit- 
teringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob, ved- 
lcegges den forst Regnflabet, naar samtlige 
Belob ere betalte, eller ved Regnflabsaarets Ud- 
lob, selv om samtlige Belob endnu ikke ere 

! betalte.
! Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
! kunne fremsendes med vedkommende Regnflab,
 ̂ v il Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
 ̂ vcere at vedlcegge Regnflabet og Forklaring 
! derefter at gjore i de folgende Regnskaber.
! Med Regnflaberne for September og M arts 

Maaned afgives Forklaring om udestaaende 
Restancer af Hartkornsbidraget i Overeensstem- 
melse med F r . angaaendc Amtstueoppeborfler af 
8de J u l i  1840 § 4 3 ,  og ville Restancer af 
dette Hartkornsbidrag for Fremtiden vcere at 
opfore paa en scerskilt Liste og ikke samlede med 
Restancerne af kongelige eller andre Skatter.

Regnflaberne afgives in cluplo, og Regn
flabet for M arts Maaned bilcegges med Fo r
tegnelse ligeledes in «luplo over Amtsraads- 
kredsens (Amtsrepartitionssondens og Amtsfat- 
tigkassens) Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Regnflaberne stedfundne Jn d - 
og Udbetalingcr tilforer Bogholderen det Fo r
nodne paa vedkommende Conti i Hovedbogen,

io
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ligesom der ogsaa i Dagbogen gjorcs en Be- 
mcerkning paa de Steder, hvor de paagjceldende 
Jndtcrgts- og Udgiftsordrer ere optegnede, om, 
at de nu ere blevne effectueiede. Forsaavidt 
Han ved at sammenholde det enkelte Regnflab 
med Bogholderiets Bo-ger In te t finder at erindre 
imod dets Rigtighed, tilbagesendes det ene 
Exemplar vedkommende Amtsforvalter med Paa- 
tegning desangaaende; i  modsat Fald soran- 
stalter Amtmanden den fornsdne Berigtigelse 
soretagen.

§ 11.
De Fo rflu d , som gives Veiinspecteuren, 

Retsbetjente, Sygehuusbestyrelser m. F l .  t il 
deraf at afholde Udgister, som paahvile Amts- 
fondene, anfsres i Hovedbogen paa en scerlig 
Conto for enhver Forfludstager.

Ved Regnflabsaarets Udgang eller hyppigere 
indsender vedkommende Forfludstager et med 
behorige Qvitteringer for de udbetalte Belob 
ledsaget Regnflab over Anvendelsen af de Ham 
anviste Forflud tilligemed den Beholdning, hvert 
Regnflab maatte udvise.

Forfluddet fsres derpaa til Jndtcrgt paa 
Forfludstagerens Conto i Hovedbogen, og det 
af Forfludstageren udbetalte Belob ssres til 
Udgift paa den Conto eller de Conti i Hoved
bogen, hvorunder Udgiften henhorer.

§ 12.

Budgetregnflabet for Amtsrepartitionsfonden 
og Amtsfattigkassen aflcegges af Bogholderen

inden 3 lte  M ai og slutter sig til Aarsoverflaget. 
Det bilcegges med n) en bekrcrftet Udflrift af 
Dagbogen, d) de sra vedkommende Amtsforval- 
tere og Forfludstagere modtagne sstegnflaber med 
dertil hörende B ilag , c) en Fortcgnelse over de 
bemeldte Fonds tilhorende Activer samt den dem 
paahvilende Gjceld og ch en Fortegnelse over 
de ved Regnflabsaarets Udlob henstaaende Jnd- 
tcegts- og Udgiftsrestancer samt uberigtigede 
Forflud.

E t  Uddrag af Budgetregnflabet i samme 
Form som Aarsoverflaget, hvis enkelte Poster 
tillige anfores til Sam m enligning, offentlig- 
gjores i  Amtsraadstidenden.

§  13.

Revisor gjennemgaaer Regnflabet og til- 
bagesender det med stne Bemcerkninger inden 
den 15de J u l i ;  Han har tillige at soretage et 
Eftersyn af de Amtsrepartitionsfonden og Am ts
fattigkassen tilhorende Activer og om Udfaldet 
af dette Eftersyn at anfore det Fornodne i sine 
Bemcerkninger. Revisors Bemcerkninger besvares 
inden den 7de August, hvorefter Regnflabet 
med tilhorende Revifionsbemcerkninger, Besva- 
relser og Revisors Bedtegninger inden den 15de 
August afgivcs til Amtsraadet til Paakjendelse.

§  14.

De om Kasse-, Anviisnings- og Regn- 
flabsvcesenet samt om Bogholderiet givne B e 
stemmelser komme forst til Anvendelse paa Regn- 
flabsaaret l 868— 69.

Ringkjobing Amlsraad, i  M arts  1868.

Wahl, Ä. Neergaard. I .  Gojerup. A. Eriksen.
cst.

I .  Lauridsen. N. Frandsen. I .  Clausager. Tranberg.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. v. af 6te J u l i  1867 §  54 

stadscrstes foranstaaende Vedtcegt som gjcrldende for Ringkjobing Amtsraadskreds.

Jndenrigsministeriet, den I2te M a i 1868.

Estrup.
Schou-
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Vedtoegt
for

Biborg Amtsraadskreds, affattet i Henhold til Landcommnnalloven as kte Ju li
1867 § 54.

-Gr. AmtSraadetS indre Forhold.

§
Raadets Medlemmers Antal bestemmes til 

9. Ester den i sin Tid ved Lodtrcrkning i 
Amtsraadet trusne Afgjorelse afgaaer den mindre 
Halvdeel af Raadets Medlemmer til Iste April 
1868 og den storre Halvdeel til Iste April 
1871,  hvorefter begge Valgclasser asvexlende 
fratroede efter 6 Aars Functionstid.

§ 2.

Valgene til Amtsraadet foretages i Viborg 
paa Byens Raadhuus.

§  3.
Amtsraadets Moder afholdes ordentligviis 

paa det saakaldte Domhuus i Viborg, men, 
naar Forholdene gjore det nodvendigt eller hen- 
sigtsmassigt, kan andet Modested bestemmes. 
I  de befalede Bekjendtgjorelser om Moderne 
skal selvsslgelig ncrvnes Tiden og Stedet for 
disse.

§  4.
A f Amtsraadet antages en Secretair og 

Bogholder med aarlig Gage 60V R d . foruden 
Contoirhold, saasom Afskrivning, Skrivema- 
terialier, Protocoller m. v. efter ncrrmere 
Regning.

Posten kan opsiges med ^  Aars Varsel 
fra hver Side til en Iste April.

§  5.
Enhver S ag , der er indkommen til Am ts

raadets Formand paa dettes Degne 4 Uger 
for det paafolgende ordinaire Mode, skal fore
tages i samme. Enhver S a g ,  der er ind
kommen efter den T id , kan Amtsraadet ncrgte

at tage under Behandling i det noermest efter
folgende Mode. De S äg e r, der ikke have 
circuleret, loegges til Eftersyn for Medlemmerne 
i Amtsraadslocalet Dagen for Modet.

§ 6.
Der nedscrttes staaende Udvalg for 

Veivoesenet,
Jordemoder-, Thing- og Arrestvcesenet, 
Regnfkabssager,

hvert bestaaende af 3 Medlemmer, og blive disse 
Udvalgs Betoenkning forst at indhente, sorinden 
Sagerne sattes i Circulation iblandt Raadets 
ovrige Medlemmer. Dalg til disse Udvalg fore
tages i hvert A ars Mai-Maaneds Mode, men 
endvidere kan Raadet, hvor saadant findes nod
vendigt eller-hensigtsmcrsstgt, give et eller flere 
af dets Medlemmer i Forbindelse med Fo r
manden en mere udstrakt Myndighed t il at 
tage Beslutninger paa Raadets Vegne, hvorom 
der bliver at gjore Meddelelse til dette.

H .  Amtsrepartitionsfonden og Amts« 
fattigkassen,

sam t  det d i s se  v e d ko m m e n de  A n v i i s -  
n i n g s -  og R e g n s k a b s v c e s e n .

§  7-
Amtsforvalteren ndfsrer sremdeles de Amts- 

repartitionssonden og Amtsfattigkassen ved- 
rorende Kassererforretninger og opbevarer de 
disse Fonds tilhorende Activer, hvorimod Regn- 
flabsfsrelsen overgaaer til Bogholderen. Ingen  
Jndbetaling eller Udbetaling kan finde Sted 
uden i  Henhold til en af Amtmanden udstedt 
og af Bogholderen noteret O rdre, dog med 
Undtagelse af Jndbetalingen af de Hartkornet 
paalignede Amtsrepartitionsfondsbidrag, om hvis
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Stsrrelse Amtsforvalteren ved en af Amtmanden 
underflreven og af Bogholderen noteret Com- 
munication er meddeelt Underretning.

Ordrerne skulle vcrre udstedte paa bestemte 
Belob og til bestemte Personer; de kunne om- 
fatte flere In d -  eller Udbetalinger, ligesom der 
kan udstedes staaende Jndtcrgts- og Udgifts
ordrer, hvilke Ordrer dog kun kunne gjcrlde for 
det enkelte Regnstabsaar, saa at de maae for- 
nyes for det paafolgende Aar.

Enhver In d -  eller Udbetaling stal strax 
crediteres eller debiteres Amtskassen i  Amt- 
stuens almindelige Kassebog.

Qvitteringerne flulle forsynes med fort
lobende Nummer, som stal paategnesOvitteringen 
og anfores i  Kassebogen, og stal der derhos 
paa enhver Jndtccgts- og Udgiftsordre, saasnart 
Belobet er betalt, anfores Betalingsdagen samt, 
forsaavidt Ovitteringen ikke er paategnet selve 
Udgiftsordren,tillige Ovitteringens Lobe-Nummer.

§ 8.

Alle Jndtcegts- og Udgiftsordrer forsynes, 
hver S la g s  Ordrer for sig, med fortlobende 
Nummere og Angivelse af Finantsaarct samt 
af den Conto i Aarsoverflaget, for hvilken det 
paagjcrldende Belob stal fores til Jndtcrgt eller 
Udgift. Over de Amtsrepartitivnsfonden og 
Amtsfattigkassen vedrorende Jndtcrgter og Ud- 
gifter forer Bogholderen sccrflilt for hver af disse 
Fonds,

deels en Dagbog, i hvilken de i Regnflabs- 
aarets Lob til Jndtcegt og Udgift beordrebe 
Summer anfores med Angivelse af Ordrer- 
nes Nummer og Datum , 

deels en Hovedbog, i  hvilken aabnes de for- 
nodne Conti for hver af de forstjellige 
Poster i Aarsoverflaget samt for Forskuds- 
tagere efter §  10.

§  9.

Inden den 7de i ncrste Maaned stal Am ts
forvalteren tilstille Amtet Regnstab for den fore- 
gaaende Maaned.

Regnflabet stal indeholde Forklaring om 
Hartkornsbidraget, hvad deraf er indkommet og 
resterer, og stal vedlcegges Afflrifter af Kasse
bogen for Amtskassernes Bedkommende, bilagte

med Jndtcegts- og Udgiftsordrer samt Qvit- 
teringer.

Naar en Ordre omfatter flere Belob, vcd- 
lcegges den forst Regnflabet. naar samtlige 
Belob ere betalte, eller ved Regnskabsaarcts 
Udgang, selv om samtlige Belob endnu ikke ere 
betalte.

Forsaavidt nogle af Qvitteringerne ikke 
kunne fremsendes med vedkommende Regnstab, 
vil Fortegnelse over de manglende Qvitteringer 
vcrre at vedlcrgge Regnflabet og Forklaring 
derefter at gjore i de folgende Regnstaber.

Med Regnstaberne for September og 
M arts Maaned afgives Forklaring om ude- 
staaende Nestancer af Hartkornsbidraget i Ovcr- 
eensstemmelse med Frdgn. angaaende Amtstuc- 
oppeborsler af 8de J u l i  1840 §  43 , og ville 
Nestancer af dette Hartkornsbidrag for Frem- 
tiden vcrre at opfsre paa en sccrflilt Liste og 
ikke samlede med Restancerne af kongelige eller 
andre Skatter.

Regnstaberne afgives in äuplo, og Regn
flabet for Marts Maaned bilcrgges med For
tegnelse ligeledes in cliipln over Amtsraads- 
kredsens (Amtsrcpartitionsfondens og Amts- 
fattigkassens) Activer, som beroe ved Amtstuen.

Om de ifolge Regnstaberne stedfundne 
Ind- og Udbetalinger tilforer Bogholderen det 
Fornodne paa vedkommende Conti i Hoved- 
bogen, ligesom der ogsaa i Dagbogen gjores 
en Bemcerkning paa de Steder, hvor de paa
gjcrldende Jndtcegts- og Udgiftsordrer ere op
ferte, om, at de nu ere blevne effectuerede. For
saavidt Han ved at sammenholde de enkelte 
Regnflaber med Bogholderiets Boger Intet 
finder at erindre imod dets Rigtighed, tilbage- 
scndcs det ene Exemplar Amtsforvalteren med 
Paategning desangaaende; i modsat Fald for- 
anstalter Amtmanden den fornodne Berigtigelse 
foretagen.

§  10.

De Forskud, som gives Beiinspecteuren, 
RetSbetjente, Sygehuusbestyrelser m. F l. til 
deraf at afholde Udgiftcr, som paahvile Amts- 
fonden, anfores i Hovedbogen paa en scerlig 
Conto for enhver Forskudstager.

Bed Regnskabsaarcts Udgang eller hyp- 
pigere indsender vedkommende Forfludstager et



77

med behorige Qvitteringer for de udbetalte B e 
lob ledsaget Regnflab oder Anvendelsen af de 
Ham anvistc Forflud tilligemed den Beholdning. 
hverl Negnflab maatte udvise.

Forskuddet fores derpaa t il Indtcegt paa 
Forfludstagercns Conto i Hovedbogen, og det 
af Forfludstagereu ndbetalte Belob fores til 
Udgift paa den Conto ekler de Conti i Hoved
bogen, hvomnder Udgifterne henhore.

§ 11-
Bndgetregnflabet for Amtsrepartitions- 

fonden og Amtsfattigkassen aflcegges af Bog- 
holderen inden 31 te M a i og slutter fig til 
Aarsoverflaget. Det bilcrgges med: a) en be- 
krcestet Udflrift af Dagbogen, b) de fra Amts- 
sorvaltercn og vcdkommende Forfludstagere mod- 
tagne Regnflaber med dertil hörende B ilag , 
e) en Fortegneise over de bemeldte Fonds 
tilhorende Activer samt den dem paahvilende 
Gjceld og 6) en Fortegnelse over de ved Regn- 
flabsaarets Udlsb henstaaende Jndtcegts- og 
Udgiftsrestancer samt uberigtigede Forskud.

E t  Uddrag af Bndgetregnflabet i  samme 
Form som Aarsoverflaget. hvis enkelte Poster 
tillige anfores til Sammenligning, offentlig- 
gjsres i Amtsraadstidenden.

§ 12.

De om Kasse-, Anviisnings- og Regn- 
flabsvcrsenet samt om Bogholderiet givne Be- 
stcmmelser komme sorst til Anvendelse paa 
Regnflabsaaret 1868— 69.

S .  Amtsraadets Beibestyrelse.

§ 13.

s) D e  u n d e r A m t e t s  e g e n t l i g e V e i v c r s e n  
a n s a t t e  B e s t i l l i n g s m c e n d .

1. Amtsveiinspecteuren som Bei- ogVandlobs- 
inspecteur: Gage 1600 Rd . aarlig og, 
naar Han reifer i Amtets Tjeneste, 1 Rd. 
daglig i Diccter og 4 Mk. Pr. lobende 
M ü l i Befordringsgodtgjorelse: dog tun 
2den Classe Jernbanetaxt, naar Banen kan 
benyttes.

Opsigelse saavel fra Amtsraadets som 
Veiinspecteurens S ide kan finde Sted

med '/g Aars Varsel til en Iste November. 
I  Tilfcclde, at Jnspecteuren bliver saalcengc 
i Amtets Tjeneste, at Han ved Alder og 
Svagelighcd flulde forhindres fra at kunne 
udfore sine Forretninger, er tilsagt Ham 
Penfionsret efter Pensionsloven af 5te 
Januar 1851 og samme Ret for Hans 
eventuelle Enke, dersom Han doer i  Amtets 
Tjeneste eller efter at at vcrre afflediget med 
Pension. Ved Beregningen af Pensionen 
bliver intet Hensyn at tage til det Belob, 
der er tilstaaet som Befordringsgodt- 
gjorelse og Diceter, saa at Pensionen kun 
beregnes efter Hans egentlige Lon.

2. Veiassistenten, der tillige deeltager i T i l-  
synet med Amtets Hovedvandlob: Gage 
1000 R d . , derunder indbefattet Diceter og 
Befordringsgodtgjorelse.

Opsigelse af Posten kan saavel fra 
Amtsraadets som fra Assistentens S ide 
flee med Aars Varsel t il en Iste 
November.

3. Veibetjentene: en Betjent med Gage 
450 Rd . og to med Gage hver 350 Rd., 
hvorhos der er stillet hver i Udsigt et 
Gratiale af 50 Rd. aarligt, naar man er 
tilsreds med deres Tjeneste.

Opsigelse af disse Poster kan flee paa 
samme Maade og til samme T id , som er 
bestemt for Veiassistenten.

4. Veimoendenes Antal udgjor fortiden 65, 
men deres Antal v il i den noermeste 
Fremtid blive sorsget paa Grund as nye 
Veies Anlcrg. De lonnes med fra 8 Rd . 
32 ß. til 10 Rd . maanedlig. De antages 
og afflediges af Veiinspecteuren.

d) T i l s y n s m c r n d  ved  A m t e t s  B i v e i e .

A f disse anscrttes 4 i  de forfljellige 
Jurisdictioner, hver med en Gage af 400 Rd. 
aarlig, Diceter og Befordringsgodtgjorelse deri 
indbefattet, og kan intet Medlem af Amtsraadet 
dertil vcrlges. De kunne opsiges af Am ts
raadet med ' 2 Aars Varsel t il en Iste April 
og Iste October, med hvilket Varsel de ogsaa 
selv kunne frasige sig Bestillingen.
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Budgettet for samtlige Udgifter ved Amtets 
Vei-og Vandlobsvcrsen for noeste Regnskabsaar 
indsendes af Veiinspecteuren t il Amtet inden 
Iste September, ledsaget af Arbeidssorflag og 
Overflag over de foreflaaede Arbeider i Aarets 
Lob.

§  15.

Naar Saadant ansees hensigtsmoessigt, 
kunne de til Dcrkning af Udgifterne ved Amts- 
raadskredsens Bei- og Bandlobsvccsen fornodne 
Belob efterhaanden anvises Veiinspecteuren, som 
derefter gjor Regnflab for Udbetalingerne ved 
Jndsendelse af Vedkommendes Qvitteringer.

§  16.

Fo r Jnspectemen, Opjyusmcendene og 
Veimcrndene udfoerdiges sarlige Jnstruxer.

IV Amtsraadets Revision.
§  17.

I  Henhold til Lov 6te J u l i  1867 tz 54 
antages for 6 Aar ad Gangen en lonnet R e
visor, der flal gjennemgaae og noiagtig revidere 
Amtsrepartitionsfonds- og Amtsfattigkasseregn- 
flaberne samt Communernes gtegnflaber ester 
fornoevnte Lovs §  28.

Endvidere har Han at gjennemgaae Regn- 
flaberne for de Legater, der staae under Am ts
raadets T ilsyn , og forfatte de Beretninger om 
disses Forfatning m. m ., der skulle oversendes 
til Revisionsdepartementet.

§  18.
Revisor, der bliver at lonne med 200 Rd . 

aarlig , fla l foretage Revisionen af de i forrige 
§  noevnte Regnflaber saalcdes, som Bestemmel- 
serne i Lov 6te J u l i  1867 medfore, og v il 
Herester Revisionen saavel af Amtsrepartitions- 
sonds- og Amtsfattigkasseregnflaberne som af 
Communernes Regnflaber in. m. blive baade 
en critifl Revision og en Talrevision.

tz 19.
Revisor gjennemgaaer Amtsrepartitions

fonds og Amtsfattigkasseregnflaberne med hvad der-

§  '4 . til Hörer og tilbagesender dem med sine Be- 
mcerkninger inden den 15de J u l i ;  Han har tillige 
at soretage et Eftersyn af de Amtsrepartitions- 
fonden og Amtsfattigkassen tilhorende Activer 
og om Udfaldet af dette Eftersyn at anfore det 
Fornodne i sine Bemcrrkninger. Revisors Be- 
mcrrkninger besvares inden 7de August, hvor- 
efter Regnflabet med tilhorende Revisionsbe- 
mcerkninger, Besvarelser og Revisors Vedteg- 
ninger inden 15de August afgives til Amts- 
raadet t il Paakjendelse.

§  20.

Ester at have revideret Sognecommune- 
Regnflaberne sender Han, forsaavidt dertil gives 
Anledning, sine Bemccrkninger til vedkommende 
Regnflabsforer, og flal denne derefter besvare 
de gjorte Antegnelser inden 4 Uger. Revisionen 
af samtlige disse Regnflaber flal vcrre foretagen 
senest Iste September, og flulle Antegnelserne 
med Besvarelser og Revisors yderligere Bemoerk- 
ninger tilligemed Regnflaberne indsendes til 
Amtsraadet inden 15de October.

§ 21.
Revisor har inden hvert Aars Udgang at 

indsende en statistifl Oversigt over samtlige 
Sogneraadskredses Jndtcrgter og Udgifter for 
det foregaaende Regnflabsaar.

L .  Andre Bestillingsmoend.

§ 22.

Endvidere anscettes:
a) under Amtsraadet tvende Oeconomer ved 

Amtssygehusene i Viborg og Skive med en 
aarlig Lon hver af 300 Rd . og fri B o lig ;

' iovrigt gjoelde med Hensyn til disse de i de 
vedkommende Fundatser fastsatte Bestemmelser;

b) et Bud , der for Tiden lsnnes med 24 Rd . 
og dersor tillige leverer Brcrndsel og Belys- 
ning.

W'. Almindelige Besiemmelser.

tz 23.

Enhver af Amtsraadets Bestillingsmcc.id,
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der modtager Forflud af Amtsfonden til videre 
Udbetaling, v il t il enhver Tid vcere undergiven 
Undersogelse af Haus Kasse, og skulde nogeu

Mislighed da derved vife sig, v il Han foruden 
oieblikkelig Affled vcere undergiven LovgivningenS 
almindelige Straffebestemmelser.

Viborg og Asmildkloster, den 27de M a i 1868.

P aa  Amtsraadets Vegne

Uosenkrailtz. Lruun.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V . af 6te J u l i  >867 tz 54 

stadfcrstes foranstaaende Vedtcrgt som gjcrldende for Viborg Amtsraadskreds.

Jndenrigsministeriet, den 3die J u n i  1868.

Estrup. ________
Schon.

VeHtoegt
for

Frederiksborg Amtsraadskreds, Forretningsorden samt Regnstabsvcesen, Bogholderi, 
Anviisnings- og Kasse»crsen, affattet i Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse 

m. V . as 6te Ju li 1867 Z§ 45 og 54.

Forretningsordenen.

I . S t a a e n d e  U d v a l g .

a) R e d a c t i o n s u d v a l g .

Formanden og 2 Medlemmer 
flulle gjennemsee Udtoget af Forhandlingerne, 
forend det trykkes, hvilket altid bor flee inden 
14 Dage efter Msdet, og de vigtigere Expedi- 
tioner, forend de affendes, forsaavidt saadant 
af Raadet onskes.

d) V e i u d v a l g .

Formanden og 3 Medlemmer 
skulle forberede alle storre Säger, forend de 
forelcegges Raadet, og afgjsre alle lobende 
Säger, forsaavidt det kan flee uden at komme 
i  S tr id  med Lovens tz 52, og forsaavidt der

ikke fremsoettes Begjcering af nogct as Raadets 
Medlemmer om Sagens Foretagelse i det 
samlede Raad.

c) D a n d  l o b s u d v a l g .

Formanden og 3 Medlemmer 
flulle forberede alle storre Säger, forend de 
foreloegges Raadet, og afgjore alle lobende 
Säger, forsaavidt det kan flee uden at komme 
i S tr id  med Lovens §  52, og forsaavidt der 
ikke fremsoettes Begjcering af noget af Raadets 
Medlemmer om Sagens Foretagelse i det 
samlede Raad.

ä) Bhgningsudvalg.
Formanden og 2 Medlemmer 

have Ret til at antage en technifl Consulent i
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tiüigc anfores til Sam m enligning, offentlig- 
gjores i  Amtsraadstidenden.

De i ncrrvcrrendc Assnit givne Bestemmeiser 
komme forst til Anvendelse paa Regnstabsaaret 
1868— 69.

4.:. Embedsmarnd og Bestillingsmoend.
1. Formanden 

leder Forhandlingerne, 
affatter Aarsoverslaget s§ 52).
udsteder alle Anviisninger og Regnskabsordrer, 
affatter og rmderskriver paa Amtsraadets Vegne 
alle Expeditione.

2 . Secretairen og Bogholderen
stilles til Formandens og Amtsraadets Tjeneste. 
Han sorer Protocollen i Moderne. Han af
fatter Regnstadet som foran foreskrevet.

3. Revisor
gjennemgaaer Regnstadet og tilbagesender det 
med sine Bcmcrrkningcr inden den 15de J u l i ;  
Han har tillige at foretage et Eftersyn af de 
Amtsrepartitionsfonden og Amtsfattigkassen til- 
horende Activer og om Udfaldet af dette Eftersyn 
at anfore det Fornodne i sine Bemcrrkninger. 
Revisors Bemaerkningcr besvares inden den 7de 
August, hvorefter Regnstadet med tilhsrende 
Revisionsbemcerkninger, Besvarelser og Revisors 
Vedtegninger inden den 15be August afgives til 
Amtsraadet til Paakjendelsc.

Ligeledes gjennemgaaer Han alle Svgne- 
communernes Regnskaber (tz 2 8 ) .  udfcerdiger 
sine Antegnelser og gjor, efter at disse ere be- 
svarede, Jndstilling om Decision til Raadet; —  
alt overeensstemmende med den Instruction, 
som meddeles Ham.

Inden hvert Aars lste April stal Han af- 
give til Raadet en fuldstcrndig Beretning o m ! 
Revisionens Fremgang.

4 . Veiinspecteuren
besorger den hcle Veitjeneste overensstemmende j

med den Ham meddelte Jnstrux og er for dens 
Udforelse Amtsraadet ansvarlig.

T i l  Hans Raadighed stilles:
5. 3 Veiassistenter,

der have overeensstemmende med deres Jnftruxer 
at udfore, hvad Veiinspecteuren paalcegger dem.

6. Vandlobsinspecteuren
besorger overeensstemmende med den Ham med- 
deelte Jnstrux al t ,  hvad der angaaer Vand- 
lobenes Regulering og Vedligeholdelse.

7. Overklitfogden
besorger A lt vedrorcnde Sandflugtens Dcrmp- 
ning overeensstemmende med Lov af 29de 
M arts 1867.

V .  Lsnningsvilkaar.
1. Secretairen og Bogholderen 500 Rd.
2. R e v iso r ..............................  400 —
3. Veiinspecteuren............. 1600 —

og 75 Tdr. Havre efter det foregaaende Aars 
Capitelstaxt.

4. Vciassistenterne:
lste A ss is te n t................  700 Rd.
2den „   600 —
3die „   500 —

og Enhver af disse erholder derhos 25 Tdr. 
Havre efter det foregaaende Aars Capitelstaxt.

5. Vandlobsinspecteuren. . . .  900 Rd.
6. Overklitfogden................................  100 —

Ret til Pension gives ikke.
Veiinspecteuren stal sikkre sin Enke en

en Overlcvelsesrente, hvis Storrelse fastscrttes 
ved Hans Bestikkelse.

L). Ansoettelses- og Affkedtgelses- 
maade.

Regien er, at Ansasttelse skeer umiddelbart 
af Amtsraadet, og at Tjenesten fra begge Sider 
kan opsiges med 3 Maaneders Varsel.

Dog undtages Revisor, der i  Heahold til 
Bestemmelsen i Lovens §  54 vcrlges paa 6 Aar.

Frederiksborg Amtsraad. den 4de J u l i  1868.

Schulin.
I  Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse af 6te J u l i  1867 §  54 stadfoestes 

soranstaaende Vedtoegt som gjceldende for Frederiksborg Amtsraadskreds.
JndenrigSministeriet, den 29de J u l i  1868.

Rosensrn-Teilmann.
Wahl, Am.
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In-Holdsforteanelse.

Bedingten for Aalborg Amlsraadskreds.
— - Aarhuus — .
— - Assens — .
— - Bornholms — .
— - Frederiksborg — .
— - Hjorring — .
— - Holbek -  .
— - Kjsbenhavns — .
— - Maribo — .
— - Odense — .
— - Praests — .
-  - Randers — .

— - Ribe — .
— - Ningkjobing — .
— - Roeskilde — .
— - Skanderborg — .
— - Soro — .
— - Svendborg — .
— - Thisted — .
— - Veile — .
— - Viborg — .

Side
Z.

18.

38.

44.

79.

54.

25.

46.

29.

35.

67.

32.

41.

71.

57.

6.

22.

64.

14.
10.
75.






