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Fortegnelse over medlemmer af byrådet, udvalg og 
kommissioner 1970-71

BYRADET

Valgt for perioden 1. april 1970—31- marts 1974
Borgmester:

Politiassistent Aage Nørgaard, Irisvej 21, Slagelse, (A).

1. viceborgmester:

Murermester Viggo Larsen, Østre Allé 26, Slagelse, (A).

2. viceborgmester:

Revisor Georg Bjørsum, Slotsallé 45, Slagelse, (D).

Byrådets medlemmer:

1. Politiassistent Aage Nørgaard, Irisvej 21, Slagelse, (A).
2. Revisor Georg Bjørsum, Slotsallé 45, Slagelse, (D).
3. Folketingsmand Egon Jensen, Vestre Ringgade 53, Slagelse, (A).
4. Fru Tove Fog (Munthe Fog), Mariendals Allé 3, Slagelse, (C).
5. Lærerinde Marie Andersen, Garvergårdsvej 70, Slagelse, (A).
6. Lægeassistent Anna Grethe (Pia) Kiørboe, GI. Næstvedvej, Slagelse, (D).
7. Murermester Viggo Larsen, Østre Allé 26, Slagelse, (A).
8. Major E. Lindequist Madsen, Ægirsvej 11, Slagelse, (C).
9. Skoleinspektør Erik V. Asmund, Holmstrupvej 5, Slagelse, (A).

10. Gårdejer Holger Jensen, Arslev, Slagelse, (D).
11. Afdelingsassistent Inger Munk Hansen, Willemoesvej 15, Slagelse, (A).
12. Gartner Viggo Westh Marker, Østre Allé 27, Slagelse, (K).
13. Tømrermester Helge Jensen, Mariendals Allé 64, Slagelse, (C).
14. Arbejdsformidler Frode Hansen, Slotsvænget 40, Slagelse, (A).
15. Gårdejer Henry Madsen, Øster Stillinge, Slagelse, (D).
16. Direktør Eigil Rasmussen, Sjællandsvej 21, Slagelse, (X), til 13.4.1970.

Ingeniør Erling Anderberg, Sverigesvej 2, Slagelse, (X), fra 13.4.1970.
17. Vejmand Carl Veysmann Jensen, Vedbynørre, Slagelse, (A).
18. Erhvervsvejleder Inger Nørgaard, Valbygårdsvej 47, Slagelse, (B).
19. Overmontør Palle Christoffersen, Slags trup, Slagelse, (A).
20. Gårdejer Vagn Høgh Jensen, Lille Valby, Slagelse, (D).
21. Typograf Arnold Pedersen, Skovvejen 77, Slagelse, (A).



IV
Suppleanter for byrådets medlemmer:

A. Socialdemokratiet:
1. Gymnasieoverlærer Harry Eskildsen, Åkjærsgade 7, Slagelse.
2. Lagerarbejder Johan Denta, Toftevej 26, Slagelse.
3. Overbaneformand Villy G. Nielsen, Banehus 5A, Havrebjerg.
4. Arbejdsformidler Tage Overkær Olsen, Slotsallé 22A, Slagelse.
5. Tømrer Richardt Nielsen, Havretoften 31, Slagelse.
6. CF-leder Erling Gnistrup, Tidselbjergvej 20, Slagelse.
7. Sundhedsinspektør Kristian Laursen, Jasminvej 17, Slagelse.
8. Overportør John T. Hansen, Østre Allé 47, Slagelse.
9. Vandværksarbejder J. Edvard Petersen, Mågevej 9, Slagelse.

10. Overpostbud Arne Englev Jensen, Enghavevej 22, Slagelse.

B. Det radikale Venstre:
1. Bolsmand Aage Kristoffersen, Skovse, Slagelse.
2. Bolsmand Poul Verner Kristensen, Herrestrup, Slagelse.
3. Skolebestyrer Knud Geckler, Frederiksgade 10, Slagelse.
4. Fru Yrsa Nielsen, Næsby Strand, Slagelse.
5. Købmand Mogens Bernild, Løvegade 51, Slagelse.
6. Skatterådsmedlem Hans Larsen, Vedbysønder, Slagelse.
7. Sygeplejelærerinde Anna Marie Berg Hansen, Holbækvej 69, Slagelse.
8. Bolsmand Lauritz Dyrving, Øster Stillinge, Slagelse.
9. Fru Elise Jørgensen, Agervej 118, Slagelse.

C. Det konservative Folkeparti
1. Købmand H. J. Brandt Petersen, Lillevangsvej 44, Slagelse.
2. Bankdirektør Sv. Jørgen Hansen, Kongelyset 47, Slagelse.
3. Konsulent Vilhelm Christiansen, Enghavegård, Hejninge, Slagelse.
4. Teglværksejer A. Munkov-Hansen, Antvorskov Teglværk, Slagelse.
5. Politiassessor Niels Danelund, Bag Klostret 22, Slagelse.
6. Lærer Børge Madsen, Søholmparken 7, Slagelse.
7. Fru Eva Hallig, Sønderup, Slagelse.
8. Salgschef Olav Christiansen, Margrethevej 14, Slagelse.
9. Prokurist Fritz Ulrich, Lærkevej 1, Slagelse.

10. Kiropraktor Hugo Dohn, Skælskørvej 5, Slagelse.
11. Avlsbestyrer Chr. Greve Hansen, Rosenkildegård, Slagelse.
12. Bankfuldmægtig Erik Møller, Frederiksgade 2, Slagelse.
13. Politikommissær O. Sten Andersen, Kalundborgvej 72, Slagelse.
14. Lærerinde Annemarie Glöde, Søholmparken 7, Slagelse.
15. Skohandler Ole Jægerfelt, Sjællandsvej 15, Slagelse.
16. Socialleder A. Astrup Madsen, Gyvelvej 9, Slagelse.
17. Købmand Villy Ehlers, Parkvænget 24, Slagelse.
18. Gårdejer B. Rafn Sørensen, Knudsrødgård, Bildsø, Slagelse.
19. Varemægler Peter Næsvang, Thomsensvej 7—9, Slagelse.



20. Landsretssagfører Henning Jensen, Heimdalsvej 18, Slagelse.
21. Læge K. E. Christensen, Bag Klostret 13, Slagelse.

D. Venstre:
1. Gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg.
2. Advokat Niels Jacob Nielsen, Rådhuspladsen 7, IL, Slagelse.
3. Maskinarbejder Erling Schæffer, Jyllandsvej 26, Slagelse.
4. Lærerinde Herdis Povlsen, Bagervej 5, Slagelse.
5. Lærer Niels Juul Dalsgaard, Jyllandsvej 27, Slagelse.
6. Gårdejer Georg Jensen, Vedbysønder, Slagelse.
7. Gårdejer Svend Christensen, Hejninge, Slagelse.
8. Murermester Svend Age Nielsen, Øster Stillinge, Slagelse.
9. Fru Inga M. Petersen, Bag Klostret 16, Slagelse.

10. Prokurist Børge Sørensen, Havrebjerg.
11. Driftsleder Ejvind Christensen, Rødkildegård, Slagelse.
12. Bolsmand Hartvig Petersen, Madslunde, Slagelse.
13. Overportør K. Prüsse Sørensen, Birkevænget 29, Slagelse.
14. Gårdejer Evald Henriksen, Næsby Strand, Slagelse.
15. Driftsleder Stephan Elkjær, Landsgrav Mark, Slagelse.
16. Inseminør Bent O. Kjeldsen, Kirke Stillinge, Slagelse.
17. Gårdejer Kærgård Jensen, Skovse, Slagelse.
18. Fru Gunhild Bach Larsen, Krænkerup, Havrebjerg.
19. Statsautoriseret revisor Frode Nørgaard, Garvergårdsvej 20, Slagelse.
20. Gårdejer Asger Rygaard Jensen, Hallelev, Slagelse.

K. Danmarks kommunistiske Parti:
1. Vicevært Erik Rasmussen, Slotsvænget 36, Slagelse.
2. Fru Pylle Marcussen, Valbygårdsvej 24, Slagelse.
3. Beskæftigelsesleder Einer Ernst Peter Nielsen, Valmuevej 83, Slagelse.
4. Snedker Svend Larsen, Baggesensgade 58, Slagelse.
5. Fru Karen Rasmussen, Absalonsgade 16, Slagelse.

X. Center-Listen:
1. Ingeniør Erling Anderberg, Sverigesvej 2, Slagelse, til 13.4.1970.
2. Statsautoriseret ejendomsmægler Anker Jensen, Lillebakkegård, Jernbjerg, 

Slagelse.
3. Trafikkontrollør Bent Stendorf Jensen, Møllevangen 3, Slagelse.
4. Afdelingssygeplejerske Ruth Lien Nielsen, Vesterport 18, Slagelse.
5. Togfører Peter Vilsner, Jasminvej 26, Slagelse.
6. Gårdejer Henning Andersen, Grønhøjgård, Kelstrup, Slagelse.
7. Bankdirektør Vagn Carlslund, Bag Klostret 11, Slagelse.
8. Købmand Anker Kjærsgaard Sørensen, Schweizerplads 6, Slagelse.
9. Forpagter Torben Mørch, Nordruplund, Munke-Bjergby.

10. Driftsassistent Ingemann Pedersen, Klostergade 24, Slagelse.



VI
11. Urmager Preben Bo Petersen, Havrebjerg.
12. Tømrermester Herman Hald, Strandvejen 15, Slagelse.
13. Turistchef Birgith Jensen, Kongelyset 3, Slagelse.
14. Styrmand Asger Tønder, Herluf Trollesvej 150, Slagelse.
15. Overlæge Valdemar Foght-Nielsen, Parkvej 20, Slagelse.
16. Automobilforhandler Oluf Nielsen, Rosenkildevej 86, Slagelse.
17. Revisor Simon Rud Nielsen, Abildgård, Landsgrav, Slagelse.
18. Stadsdyrlæge Leif Correll, Fruegade 16, Slagelse.
19- Løjtnant H. C. Lund, Østerås 15, Slagelse.
20. Proprietær Erik Kierulff, St. Trelleborg, Hejninge, Slagelse.
21. Tømrermester Poul Hald, Strudsbergsvej 28, Slagelse.
22. Skoleinspektør Carl Philip Carstensen, Kongelyset 9, Slagelse.
23. Repræsentant Flemming Klitgaard, Havretoften 11, Slagelse.
24. Lærer Svend Aage Jensen, Gækkelundsvej 13, Slagelse.



VII

Økonomiudvalget:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1, består økonomiudvalget af: 

borgmesteren, der er formand for udvalget,
4 af byrådets øvrige medlemmer.

1. Borgmester Aage Nørgaard — formand.
2. Folketingsmand Egon Jensen.
3. Murermester Viggo Larsen.
4. Tømrermester Helge Jensen.
5. Revisor Georg Bjørsum.



VIII

STÅENDE UDVALG

Det sociale udvalg:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 29 består udvalget af 7 medlemmer.

1. Arbejdsformidler Frode Hansen, formand.
2. Afdelingsassistent Inger Munk Hansen, næstformand.
3. Lærerinde Marie Andersen.
4. Borgmester Aage Nørgaard.
5. Gårdejer Henry Madsen.
6. Fru Tove Munthe Fog.
7. Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.

Udvalget for kommunale værker:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 30 består udvalget af 5 medlemmer.

1. Folketingsmand Egon Jensen, formand.
2. Overmontør Palle Christoffersen.
3. Vejmand Carl Veysmann Jensen.
4. Gårdejer Vagn Høgh Jensen.
5. Tømrermester Helge Jensen.

Udvalget for veje og renovation:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 31 består udvalget af 5 medlemmer.

1. Murermester Viggo Larsen, formand.
2. Overmontør Palle Christoffersen.
3. Skoleinspektør Erik V. Asmund, næstformand.
4. Major E. Lindequist Madsen.
5. Revisor Georg Bjørsum.

Udvalget for faste ejendomme:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 32 består udvalget af 5 medlemmer.

1. Typograf Arnold Pedersen, formand.
2. Vejmand Carl Veysmann Jensen.
3. Gartner Viggo Marker, til 29.3.1971.

Overmontør Palle Christoffersen, fra 29-3.1971.
4. Gårdejer Vagn Høgh Jensen.
5. Gårdejer Henry Madsen.



IX
Udvalget for kulturelle anliggender:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 33 består udvalget af 5 medlemmer.

1. Skoleinspektør Erik V. Asmund, formand.
2. Lærerinde Marie Andersen.
3. Murermester Viggo Larsen.
4. Lægeassistent Pia Kiørboe.
5. Gårdejer Holger Jensen.

Udvalget for skolevæsen:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 34 består udvalget af 5 medlemmer.

1. Gårdejer Holger Jensen, formand.
2. Typograf Arnold Pedersen.
3. Afdelingsassistent Inger Munk Hansen, til 22.2.1971. 

Vejmand Carl Veysmann Jensen, fra 22.2.1971.
4. Fru Tove Munthe Fog.
5. Lægeassistent Pia Kiørboe.

Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger:
I henhold til styrelsesvedtægtens § 35 består udvalget af 5 medlemmer.

1. Skoleinspektør Erik V. Asmund, formand.
2. Gartner Viggo Marker.
3. Major E. Lindequist Madsen, næstformand.
4. Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.
5. Direktør Eigil Rasmussen til 13.4.1970.

Ingeniør Erling Anderberg fra 13.4.1970.



KOMMISSIONER M. V.

Arbejderhjemmet, bestyrelsen for:
(Fundats af 24. august 1892).

Borgmesteren, fmd.
Sognepræst Poul Riis.
Sognepræst Vagn Bjergved.
Kredslæge A. Buus.
Socialudvalgets formand.

Arbejdsteknisk skole i Slagelse, medlem af skoleudvalget for:

Typograf Arnold Pedersen.

Bevillingsnævnet:
(Lov nr. 121 af 25.3.1970).

Økonomiudvalgets 5 medlemmer.
Politimesteren i Slagelse.

Birchs legat, medlemmer af bestyrelsen for Magnus: 
(Fundats af 20. oktober 1914).

Folketingsmand Egon Jensen. 
Tømrermester Helge Jensen.

Boliganvisningsudvalget:
(Den midlertidige lejelov).

Valgt af byrådet:
Typograf Arnold Pedersen, fmd. 
Tømrermester Helge Jensen.

Valgt efter indstilling af grundejerne: 

Tømrermester Helge "Keinicke.

Valgt efter indstilling af lejerne:

Håndgerningslærerinde
Maud Marker.

Valgt efter indstilling af boligselskaberne: 

Fuldmægtig Verner Christensen.

Suppleanter:

Vejmand Carl Veysmann Jensen. 
Gårdejer Vagn Høgh Jensen.

Bankfuldmægtig Kaj Jensen.

Snedker Ernst Hansen.

Købmand H. Grønholt.



XI
Boliger for ældre og enlige, medlemmer af bestyrelsen for foreningen til fremskaffelse af: 

Borgmester Aage Nørgaard.
Revisor Georg Bj ørsum.

Boligkommissionen:
(Lovbekendtgørelse nr. 383 af 20.6.1969, § 2).

Typograf Arnold Pedersen, formand.
Gårdejer Henry Madsen.
Gartner Viggo Marker.
Valgt efter indstilling af grundejerforeningerne:

Tømrermester Herman Hald.
Valgt efter indstilling af boligforeningerne:

Købmand H. Grønholt.
Valgt efter indstilling af lejerforeningerne:

Vicevært Erik Rasmussen.
Læger:

Kredslæge Arne Buus.
Læge W. Elmo Nielsen.
Juridisk sagkyndig:
Politimester Vagn Mouridsen.
Bygningssagkyndig :

Bygningsinspektør Povl Klixbüll.
Brandsagkyndig:

Brandinspektør Viggo Larsen.
Socialsagkyndig: 

Socialinspektør Kurt Rasmussen.

Boligselskaberne, bestyrelserne for:
1. Fællesorganisationens Boligforening:

Valgt af byrådet:

Arbejdsformidler Frode Hansen.

Valgt af boligforeningen:
Fuldmægtig Verner Christensen, formand.
Sølvsmed P. Bundgaard Petersen.
Revisor Vagn Schou Rasmussen.
Fuldmægtig Børge Nielsen.

Valgt af Arbejdernes Fællesorganisation:

Opmåler Aksel Pedersen.
Formand Axel Andersen.
Kontorassistent H. K. Olsson.



XII
Statens tilsynsførende, til 31.12.1970.

Dommer R. Johs. Dyreborg.

2. Slagelse almennyttige Boligselskab:
Valgt af byrådet:

Folketingsmand Egon Jensen.
Revisor G. Bjørsum.
Valgt af boligselskabet:

Chefarkitekt M. K. Michaelsen, formand. 
Oberstløjtnant Børge Matthissen.
Handelsgartner Jørgen Jørgensen.
Statens tilsynsførende, til 31.12.1970.
Kontorchef Johs. Bløcher.

3. Slagelse sociale Boligselskab:
Valgt af byrådet:

Borgmester Aage Nørgaard.
Tømrermester Helge Jensen.
Fru Karin Pedersen.
Valgt af boligselskabet:

Købmand H. Grønholt, formand.
Snedkermester C. W. Christiansen.
Valgt af lejerne:
Trafikkontrollør Knud Sterlø (1.4.1970—31.3.1972).
Statens tilsynsførende, til 31.12.1970.

Dommer R. Johs. Dyreborg.

Brandkommissionen :
(Lovbekendtgørelse nr. 469 af 24.9.1969, § 2). 

Politimesteren.
Brandinspektøren.
Bygningsinspektøren.
Valgt af byrådet:

1. Borgmester Aage Nørgaard, formand.
2. Vejmand C. Veysmann Jensen.
3. Gårdejer Henry Madsen.
4. Gårdejer Vagn Høgh Jensen.

Byggevirksomhed for Set. Peders kommune, den selvejende:
Valgt af byrådet den 22.6.1970:
Lagerarbejder Johan Denta.
Revisor Georg Bjørsum.



XIII
Bygningsrådet:

(Lov nr. 158 af 8.5.1968 med ændring ved lov nr. 317 af 18.6.1969 og lov nr. 79 af 
12.3.1970).
Borgmesteren, formand.
Brandinspektøren.
Stadsingeniøren.
Bygningsinspektøren.
Politimesteren (efter begæring).
(Fabriksinspektøren).

Valgt af byrådet:

1. Typograf Arnold Pedersen.
2. Vejmand C. Veysmann Jensen.
3. Lægeassistent Pia Kiørboe.
4. Fru Tove Munthe Fog.

Byudviklingsudvalget:
(Udnævnt af boligministeriet for tiden indtil 16. december 1970).
Borgmester Aage Nørgaard.
Tømrermester Helge Jensen.

Børnehaveforeningen i Kirke Stillinge, bestyrelsen for:
Valgt af byrådet:

Gårdejer Henry Madsen.

Børnehaveseminarium, bestyrelsen for Slagelse:

Typograf Arnold Pedersen, formand.
Afdelingsassistent Inger Munk Hansen.
Fru Tove Munthe Fog.
Lægeassistent Pia Kiørboe.
Skolepsykolog Kaj Ove Jørgensen, repræsentant for folkeskolen.
Læge E. Bastholm, repræsentant for lægerne.

Børne- og ungdomsværnet:
(Lov nr. 227 af 27.5.1970).
I henhold til styrelsesvedtægtens § 37 består værnet af 7 medlemmer.

Arbejdsformidler Frode Hansen (1. næstformand til 1.7.1970), formand fra 
1.7.1970.

Kriminalassistent Aage Knudsen, formand, til 1.7.1970.
Afdelingsassistent Inger Munk Hansen, næstformand fra 1.7.1970.
Fru Mary Larsen.
Erhvervsvejleder Chr. Lærche, fra 1.7.1970.
Lægeassistent Pia Kiørboe.
Erhvervsvejleder Inger Nørgaard, fra 1.7.1970.
Socialleder A. Astrup Madsen.
Skolebestyrer Knud Geckler, til 1.7.1970.



XIV
Endvidere er valgt følgende suppleanter:

Lærerinde Marie Andersen.
Kriminalassistent Aage Knudsen, fra 1.7.1970.
Mekaniker Kjeld Hansen.
Borgmester Aage Nørgaard.
Gårdejer Henry Madsen, fra 1.7.1970.
Fru Tove Munthe Fog, fra 1.7.1970.
Skolebestyrer Knud Geckler, fra 1.7.1970.
Fuldmægtig Annelise Mahler Larsen, til 1.7.1970.
Fru Anne Wingreen, til 1.7.1970.
Læge Erik Fl. Poulsen, til 1.7.1970.
Erhvervsvejleder Inger Nørgaard, til 1.7.1970.

»Centralsygehusets Børneinstitutioner«, bestyrelsen for:
Valgt af byrådet den 14.12.1970.

Arbejdsformidler Frode Hansen.

Civilforsvarskommissionen :
(Lov nr. 152 af 1.4.1949, § 21, jfr. bekendtgørelse nr. 122 af 1.4.1962).
Borgmesteren, formand.
Civilforsvarschefen (politimester Vagn Mouridsen). 
Civilforsvarslederen (civilingeniør H. Kerstens).

Valgt af byrådet:
1. Revisor Georg Bj ørsum.
2. Murermester Viggo Larsen.

Repræsentanter for civilforsvarsforbundet:

Repræsentant Børge Daugaard Petersen. 
Økonomaassistent Ellen Margrethe Rasmussen.

Dansk Kommunalkursus, medlem af tilsynsrådet for:

Borgmester Aage Nørgaard.

Erhvervsråd, Slagelse:

Borgmester Aage Nørgaard, medlem af bestyrelsen.
Tømrermester Helge Jensen.
Lægeassistent Pia Kiørboe.

Feriekoloni i Bildso, repræsentantskabet for Slagelse kommuneskolers:

(Vedtægt af 31. marts 1964).
Valgt for tiden 1. april 1970-31. marts 1974:
Gartner Viggo Marker.
Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.
Ingeniør Erling Anderberg.



XV
Forskønnelsesselskabet, medlem af bestyrelsen for:

Gartner Viggo Marker.
Ingeniør E. Anderberg.

Forældrekredsbørnehave, medlem af bestyrelsen for Slagelse:

Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.

Fredningsnævnet:
(Lov nr. 314 af 18.6.1969).

Borgmester Aage Nørgaard, medlem.
Gårdejer Knud Jørgensen, suppleant.

Fritidskommissionen:
(Lov nr. 44 af 9.2.1970).

Skolekommissionens medlemmer:
Lægeassistent Pia Kiørboe, formand.
Typograf Arnold Pedersen, næstformand. 
Afdelingsassistent Inger Munk Hansen, til 22.2.1971. 
Vejmand Carl Veysmann Jensen, fra 22.2.1971.
Gårdejer Holger Jensen.
Fru Tove Munthe Fog.
Værkstedsleder Ejner Nielsen.

Valgt af ungdomsskolenævnet:
Major E. Lindequist Madsen.

Valgt af fritidsnævnet:
Lærer E. Mølgaard.
Ingeniør E. Anderberg.

Valgt af voksenundervisningsnævnet:

Lærer Niels Juul Dalsgaard.
Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.

Fritidsnævnet:
Valgt af byrådet blandt dets medlemmer:

Ingeniør E. Anderberg.
Stedfortræder:
Skoleinspektør Erik Asmund.

Valgt efter indstilling fra børne- og ungdomsforeningerne:

1. Kontorassistent Ulla Hansen.
2. Overfaktor Svend Aage Jensen, 

næstformand.
3. Bankdirektør Vagn Carlslund.

Stedfortræder:

Driftsleder Knud Christiansen.
Gartner Wagner Gram.

Løjtnant H. C. Lund.



XVI
Valgt efter indstilling fra initiativtagere til interessegrupper:

Stedfortræder:
Lærer Erik Mølgaard, formand. Assurandør Benjamin Hansen.

Gymnasiebyggeri i Slagelse, planlægningsudvalg vedr.:
Nedsat i henhold til aftale med Vestsjællands amt.
(3 medlemmer valgt af byrådet den 14.12.1970)

Borgmester Aage Nørgaard.
Gårdejer Holger Jensen.
Typograf Arnold Pedersen.

Gymnasiums legatfond, medlem af bestyrelsen for Slagelse:

Afdelingsassistent Inger Munk Hansen.

Handelsgymnasium, medlem af bestyrelsen for Slagelse:

Borgmester Aage Nørgaard.
Fru Tove Munthe Fog.

Hegnsynsmænd og vurderingsmænd for mark- og vejfred:

(Lov nr. 259 af 27.5.1950, § 27, jfr. lov nr. 175 af 30.4.1969, § 11 og lov nr. 107 
af 31.3.1953, § 21).

Medlemmer: Suppleanter:
Forpagter Harry Nicolaisen, fmd. Sundhedsinspektør Kr. Laursen.
Gartner Viggo Marker. Vicevært Erik Rasmussen.
Gårdejer Verner Jensen. Avlsbestyrer Chr. Greve Hansen.

Huslejenævnet:
(I henhold til lov nr. 355 af 27. december 1958 om leje, § 101).

Valgt af amtmanden over Sorø amt for tiden 1. juli 1969 til 30. juni 1972.

Formand: revalideringschef H. H. Martensen-Larsen.
Suppleant: fuldmægtig Sven Bryndum.

Valgt af byrådet den 23. juni 1969 for tiden 1. juli 1969 til 30. juni 1972:
Repræsentant for grundejerne: murermester Carl Larsen.
Suppleant: murermester Victor Madsen.
Repræsentant for lejerne: opmålerassistent Aksel Petersen.
Suppleant: vicevært Erik Rasmussen.

Indkvarteringsudvalget:

(Lov nr. 91 af 29. marts 1924).

Borgmester Aage Nørgaard.
Gårdejer Henry Madsen.
Gartner Viggo Marker.
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Jordboniteringsmænd:

(Lovbekendtgørelse nr. 119 af 10.4.1967, § 20).

For tiden 1. april 1966 til 31. marts 1974 er valgt:
Forpagter Harry Nicolaisen, formand.
Gårdejer Kaj Christensen.
For tiden 1. april 1970 til 31. marts 1978 er valgt:
Gårdejer Evald Henriksen.

K.F.U.M.’s Borne- og Ungdomsinstitution, medlem af byggeudvalget vedr.:

Lægeassistent Pia Kiørboe.

Kontaktudvalg for amtets centralbiblioteker, det rådgivende:
(Lov nr. 171 af 27. maj 1964, som ændret ved lov nr. 35 af 20.2.1969 og lov nr. 78 
af 12.3.1970).

Lærerinde Marie Andersen.

»Korsørgas«, medlem af bestyrelsen for l/S:

Folketingsmand Egon Jensen.
Tømrermester Helge Jensen.
Overmontør Palle Christoffersen.

Krematoriet i Slagelse, medlem af bestyrelsen for:

Murermester Viggo Larsen.

Landvæsensnævnsmænd :
(Lov nr. 213 af 31. marts 1949, § 4, stk. 4, - jfr. § 4, stk. 1 i lov
nr. 148 af 9. april 1969. Landbrugsministeriets cirkulære af 1.4.1970).

Valgt af byrådet:

Formand Axel Andersen.
Bestyrer Chr. Greve Hansen.

Landvæsenskommissær:
(Lov nr. 213 af 31. marts 1949, § 9. Landbrugsministeriets cirkulære af 22. februar 1954). 

Valgt for tiden til 31. oktober 1977:
Sundhedsinspektør Kr. Laursen.

Ligningskommissionen:
I h. t. styrelsesvedtægtens § 36 består kommissionen af 7 medlemmer.
Valgt for tiden 1. april 1970 - 30. juni 1974.

1. Politiassistent Kr. Møbius (A), formand, til 1.7.1970.
Overlærer Harry Eskildsen (A), fra 1.7.1970.

2. Formand Erik Holmgaard Jensen (A), formand fra 24.8.1970.
3. Vandværksarbejder Edvard Petersen (A).
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4. Lagerarbejder Johan Denta (A).
5. Konsulent Kjeld Petersen (D).
6. Trikotagehandler Verner Sørensen (C), næstformand.
7. Gårdejer Ditmar Hansen (D).

Endvidere er valgt følgende stedfortrædere, der kan indkaldes til at give møde i det 
pågældende medlems forfald: 

for nr. 1. Overlærer Harry Eskildsen (A), til 10.8.1970.
Viceskoleinspektør Lars Bo Danscher (A), fra 10.8.1970.

- 2. Maskinsnedker Poul Markussen (A).
- 3. Faglærer Carl Thanning Christensen (A).

- - 4. Afdelingsleder Kaj Christensen (A).
- - 5. Købmand H. J. Brandt Petersen (C).
- - 6. Tømrermester Helge Jensen (C).
- - 7. Bolsmand Aage Kristoffersen (B).

Lokalhistorisk arkiv for Slagelse og omegn, medlem af arbejdsudvalget for:

Gårdejer Holger Jensen. 
Murermester Viggo Larsen.

Maskintilsynet:
(Lov nr. 226 af 11. juni 1954, § 64).
(Lov nr. 71 af 28. marts 1956).
Valgt for tiden 1. juli 1970-30. juni 1974.

Por Slagelse, herunder den under Hashøj kommune tidligere beliggende del: 
Maskinsynsmand: Maskinmester Christian Karlsen. 
Stedfortræder: Maskinfabrikant Th. Haugaard.

For Set. Peders landsogn:
Maskinsynsmand: Tømrer Hans Christoffersen.
Stedfortræder: Smedemester Ebbe Kring.

For Stillinge:
Maskinsynsmand: Bolsmand Svend Jespersen, til 24.8.1970.
Gårdejer Evald Henriksen, fra 24.8.1970.
Stedfortræder: Bolsmand Harald Larsen, til 24.8.1970.
Gårdejer Carl Chr. M. Madsen, fra 24.8.1970.

For Set. Mikkels landsogn: 
Maskinsynsmand: Bolsmand Hans Jørgensen. 
Stedfortræder: Smedemester Poul Enøe Larsen.

For Hejninge: 
Maskinsynsmand: Gårdejer Harry Petersen. 
Stedfortræder: Gårdejer Poul Larsen.



XIX
For Vestermose:

Maskinsynsmand: Smedemester Aage Andersen. 
Stedfortræder: Snedkermester Boye Carlo Jensen.

For Havrebjerg: 
Maskinsynsmand: Gårdejer Aksel Frandsen. 
Stedfortræder: Bolsmand Henning Andersen.

Menighedsbørnehave, medlem af bestyrelsen for »Marievang«:
Valgt af byrådet den 8.6.1970:
Fru Inge Jelsbak, Karolinevej 1. 
Overpostbud Arne Englev Jensen, Enghavevej 22.

Menighedsbørnehave, medlem af bestyrelsen for Slagelse:
(Lov nr. 181 af 20.5.1933, § 126, stk. 3 b).

Fru Tove Munthe Fog.

Motorkøretøjer m. v., medlem af nævnet til udpegning af:
(Lov nr. 337 af 21.9.1939, § 4, stk. 1, § 5, stk. 4,
§ 10, stk. 1 og § 22 stk. 1).
Gasværksbestyrer Møller Jensen.
Stedfortræder: Fabrikant Villy Dohn.

Nævningegrundlisteudvalget:
(Lovbekendtgørelse nr. 286 af 1.7.1963, § 72).
Overlærer Harry Eskildsen.
Gartner Viggo Marker.
Folketingsmand Egon Jensen.
Skoleinspektør Kragh Jørgensen. 
Overlærerinde Signe Steenbæk Nielsen.

Overtaksationskommissionen for Maribo, Præstø og Sorø amter vedr. de offentlige veje:
(Lov nr. 95 af 29. marts 1957, § 28).
(1 medlem udpeget af Slagelse byråd for tiden 1. august 1965-31. juli 1973).
Fhv. viceborgmester Karl Nielsen.

Plejehjemsforeningen for Vest- og Midtsjælland, medlem af bestyrelsen for:

Fru Mary Larsen.

Regionsudvalget vedr. vestmotorvejen fra Ølby til Skovse:
(Nedsat i henhold nil aftale mellem ministeren for offentlige arbejder og diverse amtsråd 
og byråd om projektering og anlæg af sydmotorvejen fra Dyrehavehus mod syd samt vest
motorvejen fra Ølby til Skovse).
Murermester Viggo Larsen.
Revisor Georg Bjørsum, til 14.9.1970.
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Revalideringsværkstedet »Resa«, medlem af bestyrelsen:

Borgmester Aage Nørgaard.
Fru Tove Munthe Fog, fra 13-7.1970.

»Rosenkildevejens Børneinstitutioner«, medlem af byggeudvalget vedr.:

Afdelingsassistent Inger Munk Hansen.

Sjællands Symfoniorkester, repræsentantskabet for:
Valgt af byrådet:

Lægeassistent Pia Kiørboe,
med kontorassistent John Anker Jensen som suppleant.

Skolebibliotek, det fælleskommunale, (»Fællessamlingen«):
Valgt af byrådet:

Skoleinspektør Erik Asmund.

Skolebiblioteksudvalget:
Nedsættes i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 178 af 21. maj 1965 
af skolekommissionen efter forhandling med folkebibliotekets ledelse. Til udvalget udpeges 
blandt andet et antal medlemmer af byrådet.

Valgt efter indstilling af udvalget for kulturelle anliggender:

Skoleinspektør Erik Asmund.
Valgt efter indstilling af skolekommissionen:

Typograf Arnold Pedersen, formand.
Valgt efter indstilling af skoleudvalget:
Gårdejer Holger Jensen.

Skolekommissionen:
(Lov nr. 44 af 9.2.1970).

Valgt af byrådet:

Gårdejer Holger Jensen, formand.
Typograf Arnold Pedersen.
Afdelingsassistent Inger Munk Hansen, til 22.2.1971.
Vejmand Carl Veysmann Jensen, fra 22.2.1971.
Fru Tove Munthe Fog, næstformand.
Lægeassistent Pia Kiørboe.
Værkstedsleder Ejner Nielsen.
Valgt af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolenævnene:
1. Revalideringschef H. H. Martensen-Larsen.
2. Forstander E. Hjarbæk.
3. Grosserer Karl O. Møller.
4. Fritidshjemsleder Benny Estrin.
5. Skibsmægler Finn Poulsen.
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Skolenævn:

Skolenævn (Gymnasiet). 
Valgt af byrådet:

Lægeassistent Pia Kiørboe.

Skolenævn (Hallelev).
Valgt af byrådet:

Gårdejer Holger Jensen.

Skolenævn (Havrebjerg).
Valgt af byrådet:

Typograf Arnold Pedersen.

Valgt af forældre til børn i skolen:

Sekretær Ruth Svarer Pedersen.
Direktør Kaj Mygind. 
Skibsmægler Finn Poulsen.
Fru Agnethe Hansen.

Valgt af forældre til børn i skolen:

Fru Kirsten Trock.
Gårdejer Vagn Nielsen.

Valgt af forældre til børn i skolen: 

Telefonmontør Keld Andersen. 
Gårdejer Axel Jons trup.

Skolenævn (Kindertofte), til 1.8.1970.
Valgt af byrådet: Valgt af forældre til børn i skolen:

Gårdejer Holger Jensen. Gårdejer Erik Hansen.
Fru Minna Hansen.

Skolenævn (Lille Valby), til 1.8.1970.
Valgt af byrådet:

Fru Tove Munthe Fog.

Skolenævn ( Marievangsskolen ). 
Valgt af byrådet:

Afdelingsassistent Inger Munk
Hansen, til 15.3.1971.
Vejmand Carl Veysmann Jensen, 
fra 15.3.1971.

Skolenævn (Møllegårdsskolen).
Valgt af byrådet:

Typograf Arnold Pedersen.

Valgt af forældre til børn i skolen: 

Forældrekredsen har ikke ønsket at 
vælge repræsentanter til skolenævnet.

Valgt af forældre til børn i skolen:

Grosserer Karl Otto Møller. 
Kontorassistent Grethe Brandt.
Dekoratør Henning Skaf te Jørgensen.
Lærer Birthe Borup Jacobsen.

Valgt af forældre til børn i skolen:

Ingeniør Helge Rasmussen. 
Børnebibliotekar Ellen Ladegaard. 
Ekspeditionssekretær Sven Bryndum. 
Fru Tove Freese.



XXII
Skolenævn ( Nørrevangsskolen ).
Valgt af byrådet: Valgt af forældre til børn i skolen:

Gårdejer Holger Jensen. Læge H. M. Rathenborg.
Revalideringschef H. H. Martensen- 
Larsen.
Kontorassistent Inger-Marie Hansen. 
Premierløjtnant Henrik Jensen. 
Reparatør Svend Erik Jensen. 
Slagteriarbejder Svend Erik Larsen.

Skolenævn (Sorterup-Ottestrup centralskole).
Valgt af byrådet: Valgt af forældre til børn i skolen:

Lægeassistent Pia Kiørboe. Farvehandler Vagn Hansen. 
Gårdejer Georg Jensen.

Skolenævn (Stillinge centralskole).
Valgt af byrådet: 

Fru Tove Munthe Fog.
Valgt af forældre til børn i skolen: 

Fritidshjemsleder Benny Estrin. 
Gårdejer Vagn Nielsen.

Skolenævn (Vestre skole).
Valgt af byrådet: Valgt af forældre til børn i skolen:

Afdelingsassistent Inger Munk
Hansen, til 15.3.1971.
Vejmand Carl Veysmann Jensen, 
fra 15.3.1971.

Trafikkontrollør Bent Stendorf Jensen.
Civilingeniør Børge Damkjær.
Fru Ulla Hansen.
Fru Edith Larsen.

Skolenævn (Østre skole).
Valgt af byrådet: Valgt af forældre til børn i skolen:

Fru Tove Munthe Fog. Advokat Søren Larsen.
Fru Tove Pedersen.
Civilingeniør Mogens Elvensø. 
Forstander Eigil Hjarbæk.

»Skælskørgas«, medlem af bestyrelsen for l/S:

Folketingsmand Egon Jensen.
Tømrermester Helge Jensen. 
Overmontør Palle Christoffersen.

»Sorø-Ringsted-gas«, medlem af bestyrelsen for l/S:

Folketingsmand Egon Jensen. 
Tømrermester Helge Jensen. 
Overmontør Palle Christoffersen.
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Specialarbejderskole, repræsentantskabet for den selvejende institution:

Valgt af byrådet den 25.1.1971.
Borgmester Aage Nørgaard.

Sporselskabet, medlem af bestyrelsen for:

Folketingsmand Egon Jensen.

Sportshallens bestyrelse, medlem af:

Skoleinspektør Erik Asmund.
Major E. Lindequist Madsen.

Stipendienævn, medlem af det i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af
26. oktober 1964 om stipendier fra »Ungdommens Uddannelsesfond« til de af lov om 
lærlingeforhold omfattede lærlinge nedsatte:

(Valgt i samråd med Sorø amts købstæder og sognerådsforeninger og sognerådsforeningen 
for Løve herred).
Valgt for tiden 1.1.1968-31.12.1970.

Skoledirektør Bent Johnsen.

Sundhedskommissionen:
(I henhold til sammenlægningsvilkårene nedsættes sundhedskommissionen efter de i sund
hedsvedtægten for Slagelse købstadkommune gældende regler).
Kommissionen er herefter sammensat af:
borgmesteren som formand, 
politimesteren, 
kredslægen,
bygningsinspektøren, 
stadsdyrlægen,
samt valgt af byrådet:

Lærerinde Marie Andersen.
Vejmand Carl Veysmann Jensen.
Gårdejer Henry Madsen.
Fru Tove Munthe Fog.

Sygekasse, medlemmer af bestyrelsen for Slagelse:

1. Tømrersvend Rich. Nielsen.
2. Lagerarbejder Johan Denta.
3. Bolsmand Hartvig Petersen.

Taksationskommissionen for Sorø amt vedr. de offentlige veje:
(Lov nr. 95 af 29. marts 1957, § 27).
(4 medlemmer udpeget af Slagelse byråd for tiden 1. august 1965-31. juli 1973).
Tømrermester Rich. Jensen.
Murermester Viggo Larsen.
Automobilforhandler T. F. Olsen.
Bestyrer Chr. Greve Hansen.
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Teknisk skole, medlem af bestyrelsen for:

Borgmester Aage Nørgaard.

Turistforeningen for Slagelse og omegn, medlem af bestyrelsen for:

Borgmester Aage Nørgaard.

Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet, udvalget for:
(Nedsat i henhold til byrådets beslutning i mødet 14.2.1949).

Valgt af byrådet blandt dets midte:

Folketingsmand Egon Jensen.
Ingeniør E. L. Anderberg.

Valgt efter indstilling af ungdomsforeningerne i Slagelse:

Bankfuldmægtig Torben Alstrup Jensen.
Malermester Kai Friis.
Fru Ulla Hansen.

Valgt efter indstilling af Herbergs-Ringen:

Kasserer H. H. Larsen.
Fru Jenny Laursen Vig.

U ngdomssamvi rket :
(Nedsat i henhold til byrådsbeslutning af 26.3.1945).
Byrådets repræsentanter:

Gartner Viggo Marker.
Skoleinspektør Erik Asmund.
Major E. Lindequist Madsen.

Ungdomsskolenævnet:
Valgt af byrådet blandt dets midte: Stedfortræder:

Skoleinspektør Erik Asmund. Gartner Viggo Marker.
Major E. Lindequist Madsen, fmd. Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.

Valgt efter indstilling fra diverse organisationer med interesse for ungdomsskolevirksomhed, 
herunder idrætsforeninger:

Stedfortræder:

1. Lærer Ole Larsen.
2. Lærer Per Brunning Poulsen,

Lærerinde Margit Hansen.

næstfmd.
3. Gårdejer Jens Th. Ebsen.

Lærerinde Lene Kofoed Olsen.
Gårdejer Søren Jørgensen.

Varetægtsfangers behandling og forholdene i varetægtsfængsler, tilsynet med: 
(Lovbekendtgørelse nr. 286 af 1.7.1963, § 793).
Murermester Viggo Larsen.
Major E. Lindequist Madsen.
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Vestsjællands Teaterkreds, medlem af repræsentantskabet for:

Lægeassistent Pia Kiørboe.
Lærerinde Marie Andersen.

Voksenundervisningsnævnet:
Valgt af byrådet blandt dets midte:

Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.

Valgt efter indstilling fra organisationer, 
valgperiode:

Stedfortræder:

Skoleinspektør Erik Asmund.

der har drevet fritidsundervisning i sidste

Stedfortræder:

1. Arbejdsformidler Gunnar 
Nielsen (AOF), næstformand

2. Lærer Niels Juul Dalsgaard 
(LOF), formand.

3. Frk. Dagny Jensen (FOF).
4. Forstander Kjeld Jensen 

(teknisk skole).

Specialarbejder Tage Olsen.

Lærer Aage Andersen.

Pastor K. F. Olesen.
Ingeniør Poul Søndergaard.

Voldgiftsmænd i tvistigheder angående handel med husdyr:
(Lov nr. 94 af 15. marts 1939).
Retskreds nr. 15, Slagelse købstad m. m.
Beskikket af Sorø amtsråd for 5 år til 30. juni 1974. 
Forpagter Harry Nicolaisen, Slagelse, fmd. 
Gårdejer Aage Kristensen, Slotsbjergby, næstfmd. 
Gårdejer Johs. Nielsen, Gudum.
Gårdejer Sv. Aage Rasmussen, Gerlev.
Gårdejer Jørgen Nielsen, Faardrup.
Bolsmand Poul Christensen, Herrestrup. 
Gårdejer Henning Christensen, Bøstrup.

Vuggestuen »Marievang«, medlem af byggeudvalget vedr.: 
(Valgt af byrådet den 24.8.1970).

Erhvervsvejleder Inger Nørgaard.

Vurderingskommissionen i henhold til civilforsvarsloven: 
(Lovbekendtgørelse nr. 122 af 1.4.1962, § 35, stk. 3). 
Murermester Viggo Larsen.

Vurderingsmænd for faste ejendomme:
(Vurderingsmænd i henhold til § 22 i lov nr. 179 af 23. juni 1956 om vurdering af landets 
faste ejendomme).
Valgt for tiden indtil 31.3.1971.
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Slagelse:

1. vurderingsdistrikt:

Tømrersvend Rich. Nielsen. 
Tømrermester K. Nilsson.

2. vurderingsdistrikt:
Tømrermester Rich. Jensen.
Tømrermester Helge Jensen.

3. vurderingsdistrikt:

Murermester Viggo Larsen.
Snedker Svend Larsen.

4. vurderingsdistrikt:
Tømrermester Bruno Frederiksen.
Tømrermester Herman Hald.

Set. Peders landsogn:
1. vurderingsdistrikt:
Tømrermester Hans Christoffersen. 
Gårdejer Jørgen Sørensen.

2. vurderingsdistrikt:
Murermester Erik F. Olsen.
Murermester Holger Jensen.

Set. Mikkels landsogn:

Bolsmand Aage Christoffersen. 
Gårdejer Kjølby Bjerglund.

Vestermose:
1. vurderingsdistrikt:

Gårdejer Asger Rygaard Jensen.
Bolsmand Poul Christensen.

2. vurdeningsdistrikt:
Gårdejer Robert Knudsen.
Gårdejer Svend O. Sørensen.

Hejmnge:

Gårdejer Svend Christensen.
Bolsmand Kurt Hansen.

Suppleanter:

Typograf Børge Christensen. 
Murermester Martin Jensen.

Suppleanter:
Murersvend Wagner Nielsen. 
Snedkermester Aage Jensen.

Suppleanter:
Maskinsnedker Verner Nielsen.
Karen Rasmussen.

Suppleanter:
Murermester Frede Jørgensen. 
Tømrermester Poul Hald.

Suppleanter:

Kasserer Alfred Krog. 
Gårdejer H. M. Sørensen.

Suppleanter:
Pedel Villy Petersen. 
Gårdejer Arne Tønning

Suppleanter:
Johannes Sørensen.
Gårdejer Magnus Nielsen.

Suppleanter:

Gårdejer Johannes Nielsen.
Pedel Knud Nielsen.

Suppleanter:
Gårdejer Poul Christoffersen.
Gårdejer Erik V. Hansen.

Suppleanter:
Gårdejer Harry Petersen. 
Gårdejer Bjørn Rasmussen.
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Stillinge:

1. vurderingsdistrikt:
Gårdejer Poul A. Hansen.
Gårdejer Johs. Pedersen.

2. vurderingsdistrikt:
Sognefoged Alfred Mortensen. 
Bolsmand Thorkild Aspe.

Suppleanter:

Gårdejer Kristian Andreasen.
Gårdejer Ditmar Hansen.

Suppleanter:
Gårdejer Gunnar Møller.
Forpagter Kr. Andersen.

Havrebjerg:
Suppleanter: 

Bygningskonstruktør Vagn Pedersen. Disponent Børge Sørensen. 
Gårdejer Axel Jonstrup. Gårdejer Henry P. Jensen.



Konstituerende møde onsdag den 25. marts 1970, kl. 18
Politiassistent Aage Nørgaard, der ved valget den 3. marts 1970 blev valgt som medlem nr. 1, 

havde indvarslet til mødet.
Fraværende: Direktør Eigil Rasmussen, Center-Listen, i hvis forfald stedfortræderen ingeniør 

E. L. Anderberg var indkaldt.

Til behandling forelå:

1. Meddelelse fra valgbestyrelsen om kommunevalget den 3. marts 1970.
Valgbestyrelsen meddelte, at der til det den 3. marts 1970 afholdte valg var indkommet 

følgende kandidatlister:

kandidatliste A (Socialdemokratiet),
kandidatliste B (Det radikale Venstre), 
kandidatliste C (Det konservative Folkeparti), 
kandidatliste D (Venstre),
kandidatliste F (Socialistisk Folkeparti), 
kandidatliste K (Danmarks kommunistiske Parti) og 
kandidatliste X (Center-Listen).

Valgforbund var indgået mellem listerne B (Det radikale Venstre), C (Det konservative 
Folkeparti) og D (Venstre).

Resultatet af afstemningen blev, at

liste A fik 6.703 stemmer
liste B fik 733 stemmer
liste C fik 2.383 stemmer
liste D fik 3.119 stemmer
liste F fik 138 stemmer
liste K fik 1.094 stemmer
liste X fik 842 stemmer 

(10 medlemmer), 
(1 medlem),
(3 medlemmer), 
(5 medlemmer), 
(0 medlemmer), 
(1 medlem) og
(1 medlem),

således at der i alt var afgivet 15.012 gyldige stemmer.

Herefter var følgende valgt til medlemmer af Slagelse byråd for tiden 1. april 1970 til 31. 
marts 1974:

1. politiassistent Aage Nørgaard, Irisvej 21,
2. revisor Georg Bjørsum, Slotsallé 45,
3. folketingsmand Egon Jensen, Vestre Ringgade 53,
4. fru Tove Fog (Munthe Fog), Mariendals Allé 3,
5. lærerinde Marie Andersen, Garvergårds vej 70,
6. lægeassistent Anna Grethe (Pia) Kiørboe, GI. Næstvedvej,
7. murermester Viggo Larsen, Østre Allé 26,
8. major E. Lindequist Madsen, Ægirsvej 11,
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9. skoleinspektør Erik V. Asmund, Holms trup vej 5,
10. gårdejer Holger Jensen, Årslev,
11. afdelingsassistent Inger Munk Hansen, Vestergade 3,
12. gartner Viggo Westh Marker, Østre Allé 27,
13. tømrermester Helge Jensen, Mariendals Allé 64,
14. arbejdsformidler Frode Hansen, Slotsvænget 40,
15. gårdejer Henry Madsen, Øster Stillinge,
16. direktør Eigil Rasmussen, Sjællandsvej 21,
17. vejmand Carl Veysmann Jensen, Vedbynørre,
18. erhvervsvejleder Inger Nørgaard, Valbygårdsvej 47,
19. overmontør Palle Christoffersen, Slagstrup,
20. gårdejer Vagn Høgh Jensen, Lille Valby,
21. typograf Arnold Pedersen, Skovvejen 77.

For såvidt angår kandidatlisterne B, K og X, blev suppleanterne for de enkelte partier er
klæret valgte 1 den rækkefølge, hvori de var opført på kandidatlisterne.

På kandidatliste A blev gymnasieoverlærer Harry Eskildsen 1. suppleant, lagerarbejder Johan 
Denta 2. suppleant, overbaneformand Villy G. Nielsen 3. suppleant og de øvrige suppleanter i den 
rækkefølge, hvori de var opført på listen.

På kandidatliste C blev købmand H. J. Brandt Petersen 1. suppleant og de øvrige suppleanter 
i den rækkefølge, hvori de var opført på listen.

På kandidatliste D blev gårdejer Hans Frandsen 1. suppleant, advokat Niels Jacob Nielsen
2. suppleant og de øvrige suppleanter i den rækkefølge, hvori de var opført på listen.

D.K.074.
Til efterretning.

2 2. Valg af borgmester.
Valget ledes af gartner Viggo Marker, som den af de tilstedeværende, der i længst åremål 

har været medlem af byrådet.
Foreslået blev Aage Nørgaard og Georg Bjørsum.
Ved skriftlig afstemning faldt 11 stemmer på Aage Nørgaard og 10 stemmer på Georg 

Bjørsum.
Herefter erklæredes Aage Nørgaard for valgt til borgmester.

3 3. Valg af 1. og 2. næstformand.
I henhold til styrelseslovens § 6, stk. 6, foretages valget under ét efter forholdstalsvalgmåden. 
Som 1. næstformand valgtes Viggo Larsen og som 2. næstformand Georg Bjørsum.

4 4. Valg af økonomiudvalg.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 19 består økonomiudvalget af borgmesteren, der er for

mand for udvalget, samt 4 af byrådets øvrige medlemmer.
Egon Jensen, Viggo Larsen, Helge Jensen og Georg Bjørsum.

5 5. Valg af stående udvalg.
a. Det sociale udvalg.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 29 består udvalget af 7 medlemmer.

b. Udvalget for kommunale værker.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 30 består udvalget af 5 medlemmer.

c. Udvalget for veje og renovation.
I henhold /til styrelsesvedtægtens § 31 består udvalget af 5 medlemmer.
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d. Udvalget for faste ejendomme.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 32 består udvalget af 5 medlemmer.

e. Udvalget for kulturelle anliggender.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 33 består udvalget af 5 medlemmer.

f. Udvalget for skolevæsen.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 34 består udvalget af 5 medlemmer.

g. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 35 består udvalget af 5 medlemmer.

Byrådet havde delt sig i følgende grupper:

Én gruppe bestående af socialdemokratiske og kommunistiske medlemmer,
én gruppe bestående af radikale, konservative og venstres medlemmer og endelig
én gruppe bestående af Center-Listens medlemmer.

ad. a. Frode Hansen, Inger Munk Hansen, Marie Andersen, Aage Nørgaard, Henry Madsen, 
Tove Munthe Fog og Inger Nørgaard.

ad. b. Egon Jensen, Palle Christoffersen, Carl Veysmann Jensen, Vagn Høgh Jensen, Helge 
Jensen.

ad. c. Viggo Larsen, Palle Christoffersen, Erik Asmund, Erik Lindequist Madsen, Georg 
Bjørsum.

ad. d. Arnold Pedersen, Carl Veysmann Jensen, Viggo Marker, Vagn Høgh Jensen, Henry 
Madsen.

ad. e. Erik Asmund, Marie Andersen, Viggo Larsen, Pia Kiørboe, Holger Jensen.

ad. f. Arnold Pedersen, Inger Munk Hansen, Holger Jensen, Tove Munthe Fog, Pia Kiørboe.

ad. g. Erik Asmund, Viggo Marker, Erik Lindequist Madsen, Inger Nørgaard, Eigil Ras
mussen.

6. Valg af: 6
a. Ligningskommission.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 36 består ligningskommissionen af 7 medlemmer.
Valget vil være at foretage for tiden 1. april 1970 til 30. juni 1974.
Nærværende valg finder sted under forudsætning af, at et i folketinget fremsat lovforslag om 

forannævnte valgperiode for ligningskommissionen vedtages inden 1. april.
De samme byrådsmedlemmer, der vælger et ligningskommissionsmedlem udpeger samtidig en 

stedfortræder, der kan indkaldes itil at give møde i det pågældende medlems forfald.
Medlemmer: 1. K. Møbius. 2. E. Holmgaard Jensen. 3. Edvard Petersen. 4. Johan Denta.

5. Kjeld Petersen. 6. Verner Sørensen. 7. Ditmar Hansen.
Suppleanter for nr.: 1. H. Eskildsen. 2. Poul Markussen. 3. Carl Tanning Christensen. 4. Kai 

Christensen. 5. H. J. Brandt Petersen. 6. Helge Jensen. 7. Aage Christoffersen.

b. Lørne- og ungdomsværn.
I henhold til styrelsesvedtægtens § 37 består børne- og ungdomsværnet af 7 medlemmer.
Det sociale udvalgs formand skal vælges som medlem.
De øvrige medlemmer skal vælges blandt personer, der må antages at have indsigt i børne- 

og ungdomsforsorg, og værnet skal bestå af både mænd og kvinder.
For ethvert medlem vælges en suppleant, der træder i medlemmets sted, når vedkommende 

er forhindret i at deltage i enkelte møder.
Medlemmer: 1. Aage Knudsen. 2. Mary Larsen. 3. Frode Hansen. 4. Inger Munk Hansen.

5. Pia Kiørboe. 6. A. Astrup Madsen. 7. K. Geckler.
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Suppleanter for nr.: 1. Kjeld Hansen. 2. Annelise Mahler Larsen. 3. Aage Nørgaard. 4. Marie 
Andersen. 5. Anne Wiingreen. 6. E. Flemming Poulsen. 7. Inger Nørgaard.

c. Medlemmer til bestyrelsen for Slagelse Sygekasse.
Som følge af sammenlægningen af sygekasserne i området vil der være at foretage valg af 3 

medlemmer til bestyrelsen for Slagelse Sygekasse.
Richard Nielsen, Johan Denta, Hartvig Petersen.

7 7. Fastsættelse af tid og sted for byrådets ordinære møder i 1970—71.
Blev fastsait til 2. og 4. mandag i hver måned, kl. 19.

Mødet mandag den 13. april 1970, kl. 19
Fraværende: Eigil Rasmussen.

Til behandling forelå:

8 1. Efterretningssager.
a.-aa. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
ab. Boligministeriet meddelte 25. marts 1970, at ministeriet i medfør af § 19 i lov nr. 315 

af 18. juni 1969 om by- og landzoner med tilslutning af byplannævnet har bestemt, at Havrebjerg, 
Hejninge, Stillinge og hele Vestermose kommune inddrages under loven og henføres til byudvik
lingsområdet for Slagelse-egnen.

Endvidere inddrages hele Hashøj kommune under loven. For såvidt angår sidstnævnte ind
dragning oplyste ministeriet, at byplannævnet har meddelt, at Hashøj sogneråd ikke ønsker, at 
Hashøj kommune inddrages, men byplannævnet har ønsket ved inddragning af Hashøj kommune 
at sikre muligheden for efter den 1. april 1970 at tage spørgsmålet om afgrænsningen af byudvik
lingsområdet for Slagelse-egnen og om en eventuel sammenlægning af byudviklingsområderne for 
Slagelse-egnen, Korsør-egnen og Skælskør-egnen op til fornyet overvejelse og forhandling med 
kommunerne.

D.K.777.8.711.3.
a.-ab. Til efterretning.

9 2. Andragender og forslag.
a. Ansøgning af 9. marts 1970 fra direktør Eigil Rasmussen om tilladelse til at udtræde af 

byrådet.
Ansøgningen var motiveret med Rasmussens overtagelse af et nyt arbejdsområde.
D.K.074.
Bevilgedes. Suppleanten Erling Anderberg, der var tilstede, indtog straks sit sæde i rådet.

b. Ansøgning af 19. marts 1970 fra Lions Club, Slagelse, om tilladelse til afholdelse af fest
ligheder (Børnehjælpsdag) på Rådhuspladsen lørdag den 9. og søndag den 10. maj 1970.

Til formålet ønskes disponeret over Rådhuspladsens vestlige halvdel fra torsdag aften den 
7. maj kl. 21, medens hele pladsen først ønskes taget i brug fredag aften den 8. maj kl. 21. Hele 
pladsen vil blive afleveret i rengjort stand mandag morgen den 11. maj kl. 8.

Anbefalet af udvalget for veje og renovation.
D.K.811.
Bevilgedes.
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c. Ansøgning fra Slagelse-egnens Kulturkreds om et yderligere tilskud til dækning af udgif
terne ved den skete opførelse af flagmasten ved Antvorskovs klosterruiner.

Kulturkredsen oplyste, at underskudet ved opførelsen andrager kr. 3.727,66.
Økonomiudvalget indstillede, at der bevilges halvdelen = kr. 1.863,83.
D.K.852.069.
Udvalgets indstilling vedtoges.
Pia Kiørboe kunne ikke medvirke til denne bevilling og motiverede sin stilling til den.

3. Bevillingssager. 10
a. Ansøgning af 18. marts 1970 fra teknisk udvalg om en bevilling stor kr. 23.600,- til indkøb 

af en ny lastvogn til brug for gasværket.
Udvalget bemærkede, at beløbet vil kunne afholdes over driften i regnskabsåret 1969-70.
Anbefalet af økonomiudvalget (konto 03.217.3. 1969-70).
D.K.073.521.69/70.
Bevilgedes.

b. Indstilling af 5. marts 1970 fra vejudvalget om, at Rosenkildevejs tværprofil ændres over 
Rosenkildebroen, således at der bliver 2 fortove af 1,5 m bredde samt 3,5 m kørebane. Endvidere 
indstillede udvalget, at der ved broens 2 ender opstilles permanente lyssignalanlæg.

Under forudsætning af, at forannævnte indstilling godkendes, ansøgte udvalget om en tillægs
bevilling stor kr. 60.000,- til dækning af udgifterne.

Anbefalet af økonomiudvalget (konto 18.03.11).
D.K.811.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 17. marts 1970 fra socialudvalget om bevilling af kr. 11.000,- til dækning af 
udgifterne til en ny stikledning til »De Gamles Hjem«s elforsyning.

Udvalget bemærkede, at den nævnte stikledning var fornøden bl. a. som følge af den etable
rede personelevator på hjemmet.

Anbefalet af økonomiudvalget (konto 31.327.00).
D.K.842.61.073.54.
Bevilgedes.

d. Socialudvalget fremsendte 17. marts 1970 forslag til anlæggelse af en ny parkeringsplads 
ved »De Gamles Hjem«.

Under forudsætning af projektets godkendelse ansøgte udvalget samtidig om bevilling af 
kr. 14.000,- til dækning af udgifterne.

Anbefalet af økonomiudvalget (konto 31.327.00).
D.K.842.61.073.54.
Bevilgedes.

4. Valg til udvalg, kommissioner m. m. 11
a. Meddelelser om valg af formænd og næstformænd for udvalg og nævn.
1. Udvalget for veje og renovation:
Viggo Larsen, formand, Erik Asmund, næstformand.
2. Udvalget for skolevæsen:
Holger Jensen, formand.
3. Udvalget for kommunale værker:
Egon Jensen, formand.
4. Børne- og ungdomsværnet:
Aage Knudsen, formand, Frode Hansen, 1. næstformand, A. Astrup Madsen, 2. næstformand.
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5. Udvalget for kulturelle anliggender:
Erik Asmund, formand.
D.K.074.
Til efterretning.

b. Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge sogns Strandarealer har 17. marts 1970 frem
sendt en anmodning om repræsentation i kommissioner eller udvalg, der skal beskæftige sig med 
strand- og sommerhusområder, f. eks. bygningsråd, brandkommission og sundhedskommission.

D.K.074.
Kunne ikke imødekommes.

c. Indstillinger om valg til diverse udvalg m. m.
1. Indstilling fra økonomiudvalget:
Bestyrelsen for Magnus Birchs legat:
Egon Jensen og Helge Jensen.
Bestyrelsen for foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige:
Aage Nørgaard og Georg Bjørsum.
Bestyrelserne for boligselskaberne:
1. Fællesorganisationens Boligforening:

Frode Hansen.
2. Slagelse almennyttige Boligselskab:

Egon Jensen og Georg Bjørsum.
3. Slagelse sociale Boligselskab:

Helge Jensen og Aage Nørgaard.
Slagelse erhvervsråd:
Aage Nørgaard, medlem af bestyrelsen, Helge Jensen og Pia Kiørboe.
Byudviklingsudvalget:
Helge Jensen og Aage Nørgaard.
Indkvarteringsudvalget:
Kzgp Nørgaard, Henry Madsen og Viggo Marker.
Tilsynsrådet for Dansk Kommunalkursus:
Aage Nørgaard.
Bestyrelsen for krematoriet i Slagelse:
Viggo Larsen.
Nævningegrundlisteudvalget:
Harry Eskildsen, Viggo Marker, Egon Jensen, T. F. Olsen og Signe Steenbæk Nielsen.
Politirådet:
Eigil Rasmussen.
Sundhedskommissionen:
Marie Andersen, Carl Veysmann Jensen, Henry Madsen og Tove Munthe Fog.
Det bemærkes, at sundhedskommissionen i henhold til sammenlægningsvilkårene skal ned

sættes efter de i sundhedsvedtægten for Slagelse købstadkommune gældende regler, hvorefter 
borgmesteren er formand, og endvidere politimesteren, kredslægen, bygningsinspektøren og stads
dyrlægen er medlemmer.

Turistforeningen for Slagelse og Omegn:
Aage Nørgaard.
Tilsynet med varetægts fan gers behandling og forholdene i varetægtsfængsler:
Viggo Larsen og Lindequist Madsen.
Nævnet til udpegning af motorkøretøjer m. v.:
Møller Jensen med Villy Dohn som stedfortræder.
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Endvidere indstillede udvalget, at der med hjemmel i lov nr. 121 af 25.3.1970 nedsættes et 
bevillingsnævn bestående af økonomiudvalgets 5 medlemmer samt politimesteren.

Endelig indstillede udvalget, at der nedsættes et boliganvisningsudvalg i henhold til bestem
melserne i den midlertidige lejelov.

Til medlemmer af boliganvisningsudvalget indstillede økonomiudvalget, at følgende vælges:
Arnold Pedersen (formand) med Carl Veysmann Jensen som suppleant og
Helge Jensen med Vagn Høgh Jensen som suppleant.
Indstillingerne vedtoges med følgende ændringer:
Nævninge grundlisteudvalget: Kragh Jørgensen blev valgt i stedet for T. F. Olsen.
Politirådet: E. L. Anderberg blev valgt i stedet for Eigil Rasmussen.

2. Indstilling fra socialudvalget:
Bestyrelsen for Slagelse forældrekredsbørnehave:
Inger Nørgaard.

Byggeudvalget vedr. K.F.U.M's Børne- og Ungdomsinstitution:
Pia Kiørboe.

Bestyrelsen for Slagelse menighedsbørnehave:
Tove Munthe Fog.

Bestyrelsen for Plejehjemsforeningen for Vest- og NLidtsjælland:
Mary Larsen.

Bestyrelsen for revalideringsværkstedet »Resa«:
Aage Nørgaard.

Byggeudvalget vedr. »Rosenkildevejens Børneinstitutioner«.
Inger Munk Hansen.

Bestyrelsen af Strudsbergs friboliger:
I henhold til fundatsen bestyres friboligen af Slagelse byråd. Socialudvalget indstillede, at 

bestyrelsen henlægges under socialudvalget.
Indstillingerne vedtoges.

3. Indstilling fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger:
Repræsentantskabet for Slagelse kommuneskolers feriekoloni i Bildsø:
Viggo Marker, Inger Nørgaard og Eigil Rasmussen.

Sportshallens bestyrelse:
Erik Asmund og Lindequist Madsen.

Udvalget for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet:
Eigil Rasmussen og Erik Asmund.
Til dette udvalg vælges endvidere efter indstilling af ungdomsforeningerne i Slagelse 3 med

lemmer og efter indstilling af Herbergs-Ringen 2 medlemmer.

Ungdomsskolenævnet:
Erik Asmund med Viggo Marker som stedfortræder og Lindequist Madsen med Inger Nør

gaard som stedfortræder.
Til nævnet vælges endvidere efter indstilling fra diverse organisationer med interesse for 

ungdomsskolevirksomhed, herunder idrætsforeninger, 3 medlemmer.

Fritidsnævnet:
Eigil Rasmussen med Erik Asmund som stedfortræder.
Endvidere vælges efter indstilling fra børne- og ungdomsforeningerne 3 medlemmer og efter 

indstilling fra initiativtagere til interessegrupper 1 medlem.
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V oksenundervisningsnævnet:
Inger Nørgaard med Erik Asmund som stedfortræder.
Endvidere vælges efter indstilling fra organisationer, der har drevet fritidsundervisning i 

sidste valgperiode, 4 medlemmer.
Bestyrelsen for forskønnelsesselskabet:
Viggo Marker og Eigil Rasmussen.
U ngdomssam virket:
Viggo Marker, Erik Asmund og Lindequist Madsen.
Indstillingerne vedtoges med følgende ændringer:
Repræsentantskabet for Slagelse kommuneskolers feriekoloni i Biidsø:
E. Anderberg blev valgt i stedet for Eigil Rasmussen.
Udvalget for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet:
Valgt blev: E. Anderberg og Egon Jensen.
Fritidsnævnet:
E. Anderberg blev valgt i stedet for Eigil Rasmussen.
Bestyrelsen for forskønnelsesselskabet:
E. Anderberg blev valgt i stedet for Eigil Rasmussen.

4. Indstilling fra udvalget for kommunale værker:
Bestyrelsen for I/S »Skælskør-gas«:
Egon Jensen, Helge Jensen og Palle Christoffersen.
Bestyrelsen for I/S »Sorø-Ringsted-gas«:
Egon Jensen, Helge Jensen og Palle Christoffersen.
Bestyrelsen for I/S »Korsør-gas«:
Egon Jensen, Helge Jensen og Palle Christoffersen.
Indstillingerne vedtoges.

5. Indstilling fra udvalget for kulturelle anliggender:
Det fælleskommunale skolebibliotek (»Fællessamlingen«) :
Erik Asmund.
Skolebiblioteksudvalget:
Erik Asmund.
Udvalget for kulturelle anliggender var positivt indstillet overfor et af skoledirektøren frem

sendt forslag om eventuelt valg af 2 repræsentanter fra udvalget for kulturelle anliggender.
Det rådgivende kontaktudvalg for amtets centralbiblioteker:
Marie Andersen.
Repræsentantskabet for Vestsjællands Teaterkreds:
Pia Kiørboe og Marie Andersen.
Arbejdsudvalget for lokalhistorisk arkiv for Slagelse og omegn:
Holger Jensen og Viggo Larsen.
Indstillingerne vedtoges.

6. Indstilling fra udvalget for veje og renovation:
Regionsudvalget vedr. vestmotorvejen fra Ølby til Skovse:
Viggo Larsen og Georg Bjørsum.
Bestyrelsen for spor selskabet:
Viggo Larsen.
Indstillingen vedtoges for så vidt angår regionsudvalget, medens udvalget for kommunale 

værker anmodes om indstilling vedr. bestyrelsen for sporselskabet.
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7. Indstilling fra udvalget for skolevæsen:
Skoleudvalget for Arbejdsteknisk skole i Slagelse:
Arnold Pedersen.

Bestyrelsen for Slagelse Børnehaveseminarium:
Arnold Pedersen, Inger Munk Hansen, Tove Munthe Fog, Pia Kiørboe, Kaj Ove Jørgensen, 

E. Bastholm.

Bestyrelsen for Slagelse kommunale gymnasiums legatfond:
Inger Munk Hansen.

Bestyrelsen for Slagelse Handelsgymnasium:
Aage Nørgaard og Tove Munthe Fog.

Bestyrelsen for teknisk skole:
Aage Nørgaard.

Skolekommissionen:
Holger Jensen, Arnold Pedersen, Inger Munk Hansen, Tove Munthe Fog, Pia Kiørboe, 

Ejner Nielsen.

Skolenævn:
Holger Jensen, Nørrevangsskolen, Hallelev og Kindertofte,
Arnold Pedersen, Møllegaardsskolen og Havrebjerg,
Pia Kiørboe, Gymnasiet og Ottestrup,
Inger Munk Hansen, Vestre Skole og Marievangsskolen,
Tove Munthe Fog, Østre Skole, LI. Valby og StUlinge Centralskole.
Medlemstallet i skolenævnene skal i henhold til lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen

m. v. fastsættes af byrådet. Skoledirektøren foreslog, at der ved følgende skoler etableres skole
nævn på 3 medlemmer: Stillinge, Havrebjerg, LI. Valby, Hallelev, Sorterup-Ottestrup og Kinder
tofte.

Ved de øvrige skoler foresloges skolenævnenes medlemstal fastsat til 5 medlemmer.
Der vil endvidere være at udpege medlemmer til de valgbestyrelser, der skal forestå valget 

til skolenævnene ved de enkelte skoler.
Valgbestyrelsen består for hver skole af skolens leder og 1 kommunalbestyrelsesmedlem som 

formand.
Skoledirektøren foreslog 3. april 1970, at skoleudvalgets medlemmer vælges til valgbestyrelse 

ved de forskellige skoler.
Der vil endvidere være at foretage valg af et af byrådet blandt dets medlemmer af valgbesty

relserne udpeget medlem til at forestå valget af 5 medlemmer til skolekommissionen af og blandt 
de forældrevalgte medlemmer af skolenævnene.

Indstillingerne vedtoges, og Holger Jensen valgtes til at forestå valget af 5 medlemmer til 
skolekommissionen af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolenævnene.

D.K.074.

d. Slagelse sociale Boligselskab meddelte 6. april 1970, at lejerne i selskabets lejligheder har 
genvalgt trafikkontrollør Knud Sterlø til medlem af boligselskabets bestyrelse for perioden 1. april 
1970 til 1. april 1972. Dette valg skal i henhold til selskabets vedtægter godkendes af byrådet.

Boligselskabet meddelte samtidig, at murermester H. A. Ehlers ønskede at udtræde af sel
skabets bestyrelse. I henhold til selskabets vedtægter, skal hele selskabets bestyrelse, - bortset fra 
lejerrepræsentanten - vælges af byrådet. I boligselskabets fornævnte skrivelse oplyses, at selska
bet, så snart byrådet har udpeget de byrådsvalgte medlemmer, vil afgive indstilling til byrådet 
om udpegning af en afløser for H. A. Ehlers. (En sådan indstillingsret fremgår ikke af selskabets 
vedtægter).

D.K.074.
Godkendtes.
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For lukkede døre.

12 5. Andragender og forslag.
a. Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 31. marts 1970 vedr. forskrifter for godkendelse 

af rentens højde ved kommunale låneoptagelser.
D.K.073.5.
Til efterretning.

b. Stillinge sogneråd har 9. marts 1970 ansøgt Sorø amt om tilladelse til at yde kommune
garanti til Stillinge idrætsforening for et lån på kr. 8.000,- i Sparekassen for Slagelse og Omegn 
til installation af lysanlæg på idrætspladsen i Stillinge.

Sorø amtsråd har 19. marts 1970 meddelt tilladelse til, at garantien afgives, - under forud
sætning af tilslutning af fællesudvalget vedr. kommunesammenlægning i Slagelse-området.

Da fællesudvalget har ophørt sin virksomhed, vil tilslutning være at afgive af Slagelse byråd. 
D.K.073.5.
Tilslutningen gaves.

c. Slagelse byråds kasse- og regnskabsudvalg indstillede 31. marts 1970, at sidehuset og bag
huset til ejendommen Smedegade 20-24 A nedrives, - for så vidt angår sidehuset, så snart lejerne, 
der samtidig foresloges opsagt, er fraflyttet.

Udvalget oplyste, at motiveringen for indstillingen var en den 7. februar 1970 stedfunden 
brand i sidehusets tagetage. Af forsikringsselskabet ydes, - såfremt sidehuset nedrives, - en 
erstatning på kr. 35.000,-.

Ejendommens baghus omfatter kun garager.
D.K.073.54.
Indstillingen vedtoges.

d. Slagelse byråds biblioteksudvalg indstillede 20. marts 1970:
1. at vicebibliotekar Jørgen Kanding pr. 1. april 1970 ansættes som overbibliotekar. Ved 

ansøgningsfristens udløb var indkommet 5 ansøgninger,
2. at børnebibliotekar Ulla Garde, Værløse, pr. 1. juli 1970 ansættes som ledende børne

bibliotekar. Det indstilledes, at fru Garde pålægges snarest muligt at søge optagelse på 
Danmarks Biblioteksskoles kursus for børnebibliotekarer. Indtil dette kursus er gennem
ført, foresloges fru Garde aflønnet efter lønrammen 18.900,--21.900,- kr. og derefter i 
lønrammen 20.400,- - 23.400,-. Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger,

3. at Kirsten Langer-Andersen pr. 1. august 1970 under forudsætning af bestået eksamen 
fra Danmarks Biblioteksskole i juni 1970 ansættes som assisterende bibliotekar med tjene
ste i voksenudlånet. Udvalget foreslog, at pågældende får 1 års prøvetid.
Endvidere indstillede udvalget, at Torhild Larsen, Oslo, pr. 1. august 1970 ansættes som 
assisterende bibliotekar med tjeneste i voksenudlånet, - under forudsætning af bestået 
eksamen fra Statens Biblioteksskole i Oslo i juni 1970. Udvalget indstillede, at pågældende 
får 1 års prøvetid.
Til stillingerne som assisterende bibliotekarer var indkommet 3 ansøgninger,

4. at bibliotekar Morten Garde, Værløse, pr. 1. august 1970 ansættes som ledende læsesals
bibliotekar i lønrammen 18.900,--21.900,- kr.
Udvalget indstillede endvidere, at Morten Garde ansættes som honorarlønnet assisterende 
bibliotekar fra 1.-31. juli 1970.
Til stillingen som ledende læsesalsbibliotekar var indkommet 3 ansøgninger. 

D.K.084.
Indstillingerne vedtoges.

e. Fra fællesudvalget for Korsør, Taarnborg og Vemmelev-Hemmeshøj kommune er 10. marts 
1970 fremsendt en ansøgning om, at den mellem Slagelse byråd og Korsør byråd bestående over-
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enskomst angående Slagelse kommunes varetagelse af levnedsmiddelkontrollen i Korsør fra 1. april 
1970 udvides til at omfatte hele den nye Korsør kommune. Udvalget bemærkede, at levnedsmid
delkontrollen i Slagelse allerede foretager kontrol i Taarnborg-området, hvorfor udvidelsen kun 
omfatter Vemmelev-Hemmeshøj-områderne.

Stadsdyrlægen havde 23.3.1970 udtalt, at Slagelse kommunes levnedsmiddelkontrol personale
mæssigt og laboratoriemæssigt for tiden kan klare udvidelsen.

Stadsdyrlægen bemærkede, at det økonomiske mellemværende mellem Korsør og Slagelse 
ordnes automatisk, idet arbejdet udføres efter regning i overensstemmelse med Dyrlægeforeningens 
takster.

Stadsdyrlægen fandt det rimeligt, at det ham tillagte vederlag for varetagelsen af levneds
middelkontrollen i Korsør, - såfremt den omhandlede udvidelse af området vedtages, - reguleres 
med f. eks. 25 %.

Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes med samme forbehold, som er 
taget i gældende aftale nemlig, at det er en forudsætning, at levnedsmiddelkontrollen fremover 
ikke væsentligt overstiger det nuværende omfang.

For såvidt angår det af stadsdyrlægen rejste lønspørgsmål foreslog udvalget, at dette henvises 
til forhandling mellem Kommunernes Lønudvalg og Kød- og Mælkehygiejnisk Forening.

D.K.773.1.087.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Den danske Købstadforening, Bymæssige Kommuner og De samvirkende kommunalfor
eninger i Danmark fremsendte 25. marts 1970 meddelelse om overenskomstfornyelse pr. 1. april 
1970 for arbejdsmænd (arbejdere) beskæftiget i kommunerne, - med ikrafttræden 1. april 1970.

D.K.832.
Til efterretning.

g. Fra økonomiudvalget var fremsendt 6 ansøgninger om skatteeftergivelse alle påført indstil
ling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

Udenfor dagsordenen.

h. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune var 9.4.1970 fremsendt til erklæring 
en ansøgning fra vognmand Eigil Larsen, Slagelse, om overdragelse af den ham meddelte tilladelse 
til omnibuskørsel (bybuskørsel) i Slagelse til vognmand Kurt Henriksen, Haverup.

Udvalget for veje og renovation kunne 13.4.1970 ikke anbefale ansøgningen. Udvalget ind
stillede, at der ved offentlig bekendtgørelse indkaldes nye ansøgninger til koncessionen, såfremt 
vognmand Larsen ønsker at ophøre med bybuskørselen.

D.K.811.113.
Udvalgets indstilling vedtoges.

6. Alkoholbevillingssager.
a. Ansøgning fra landsretssagfører Helge Petersen for restauratør Henrik Helge Kristensen, 

Greve Strand, om beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke fra S.I.M. Cafe
teria, Jernbanegade 7.

Økonomiudvalget indstillede, at der gives alkoholbevilling for 8 år fra 1. april 1970.
D.K.761.
Indstillingen vedtoges.

13
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b. Ansøgning fra restauratør Ejner Højer Slajkær, Toksværd pr. Holme Olstrup, om bevær
terbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke fra restaurationslokalerne i ejendommen 
Fisketorvet 3 (Nøragers Eftf.).

Økonomiudvalget indstillede, at der gives alkoholbevilling for 8 år fra 1. april 1970. 
D.K.761.
Indstillingen vedtoges.

14 7. Køb og salg af grunde.
Teknisk udvalg indstillede 18. marts 1970, at der til brug for en ny højdebeholder med til

hørende maskinhus til vandværket erhverves et ca. 3.000 m1 stort areal af matr. nr. lq af mark
jorderne, tilhørende Slagelse GI. og Ny Kloster.

Økonomiudvalget indstillede, at arealet eksproprieres af byrådet, og at udgiften afholdes af 
kapitalfonden.

D.K.073.511.1.
Byrådet vedtog at fordre arealet afstået og udgiften afholdt som foreslået af udvalget.

15 8. Skolesager.
Ansøgning af 12. marts 1970 fra lærer Henning Madsen, der er ansat som konsulent for 

fritidsundervisning for voksne i Liberalt Oplysningsforbund om orlov fra skolevæsenet i tiden
1. august 1970 til 31. juli 1971.

Slagelse skolekommission havde 20. marts 1970 anbefalet, at orloven bevilges uden løn. 
D.K.851.11.
Bevilgedes.

16 9. Pensionssager.

Uden for dagsordenen.

17 10. Forslag fra økonomiudvalget om, at der i medfør af styrelseslovens § 32 gives de neden
nævnte bemyndigelse til sammen med borgmesteren at underskrive de i lovbestemmelsen omhand
lede dokumenter:

Kommunaldirektør Kjærsgaard Nielsen og i hans forfald: kommunebogholder Otto Bruun.
D.K.077.6.
Vedtoges.

Mødet mandag den 27. april 1970, Id. 19
Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:

18 1. Efterretningssager.
a.-t. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
Til efterretning.
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2. Andragender og forslag.
a. Forespørgsel af 23.3.1970 fra Bymæssige kommuner, De samvirkende kommunalforeninger 

i Danmark og Den danske Købstadforening om

1. kommunen ønsker at blive tilsluttet den ved en sammenslutning af de 3 foreninger fra 
1. april 1970 dannede forening for kommunerne »Kommunernes Landsforening«,

2. såfremt kommunen ønskes indmeldt i landsforeningen anmodedes om oplysning om, hvilke 
medlemmer af bestyrelsen, der i henhold til lovenes § 4 er valgt som stemmeberettigede 
delegerede samt stedfortrædere for de delegerede til landsforeningen (i henhold til lovenes 
§ 4 vælges 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen 
ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet. De delegerede vil være at vælge efter for
holdstalsvalgmetoden ),

3. endvidere ønskedes oplyst, om byrådet kunne gå ind for, at landsforeningen, foruden at 
varetage kommunens almindelige interesser vedr. de kommunalt ansattes løn- og ansættel
sesforhold også skulle bemyndiges i henhold til landsforeningens love § 10, stk. 3, til 
indenfor de af Kommunernes Lønningsnævn fastsatte retningslinier med bindende virkning 
for kommunen at indgå overenskomster og andre aftaler eller fastsætte generelle bestem
melser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale.

Økonomiudvalget indstillede:
ad. 1. at forespørgslen besvares bekræftende.
ad. 2. at følgende vælges som delegerede:
1. Aage Nørgaard, 2. Egon Jensen, 3. Georg Bjørsum, 4. Helge Jensen,
og som stedfortrædere for nr.:
1. Viggo Larsen, 2. Marie Andersen, 3. Pia Kiørboe, 4. Lindequist Madsen.
ad. 3. at bemyndigelsen gives.

D.K.075.711.
Udvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 8.4.1970 fra Bernadottefonden om en donation. Fondens midler vil blive 
anvendt til opførelse af et plejehjem for personer, hvis helbred, - efter ophold i tyske KZ-lejre 
eller fængsler - er blevet så undergravet, at de ellers ikke kan få nødvendig pleje.

Økonomiudvalget indstillede, at der bevilges kr. 5.000,-.
D.K.078.51.
Bevilgedes kr. 5.000,-.

c. Vestsjællands Mejeriselskab meddelte 15.4.1970, at udbringning af mejeriprodukter som 
følge af opsigelser fra 2 kørende mælkeforhandlere vil blive indstillet i følgende gader: Klokke- 
støbergade, Kandestøbergade, Rosenkildevej, Østre Allé, Gartnerhaven, Tjørneallé, GI. Holbækvej, 
Rolighedsvej, Grønlandsvej, Fruegade og Slotsgade samt Brydes Allé, Møllevangen, Vesterport, 
Vestre Ringgade, Bredahlsgade, Willemoesvej, Bag Klostret, Ingemannsvej, Parkvej, Parkvænget 
og Fredensgade.

Selskabet foreslog i den anledning, at der åbnes mulighed for salg af mejeriprodukter fra 
Østerbros Bageri og fra købmandsforretningen Ingemannsvej 16.

Økonomiudvalget havde fremsendt sagen til byrådet med forslag om, at meddelelsen om 
nedlæggelse af ruterne tages til efterretning.

D.K.778.2.077.1.
Meddelelsen toges til efterretning.

d. Ansøgning af 17.4.1970 fra udvalget, der forbereder højtideligholdelsen af 4. maj-dagen i 
Slagelse om tilladelse til at benytte Rosengade og Rådhuspladsens parkeringsplads den 4. maj,

19
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således at Rosengade lukkes i tiden kl. 18,45 til ca. kl. 19,45 og Rådhuspladsens parkeringsplads 
fra kl. ca. 14,15 til kl. 24,00.

Anbefalet af vejudvalget.
D.K.811.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 24.2.1970 fra Danske Statsbaner, 1. distrikt, om tilladelse til etablering af en 
ind- og udkørsel til stationens kranplads.

Anbefalet af vejudvalget.
Politimesteren havde for sit vedkommende udtalt, at han intet havde at erindre mod pro

jektet.
D.K.811.
Bevilgedes.

f. Ansøgning af 10.3.1970 fra rektor O. Skouby om, at Slagelse kommunale gymnasiums offi
cielle navn ændres til: »Slagelse Gymnasium og HF-kursus«.

Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.851.162.
Bevilgedes.

g. Indbydelse af 2.4.1970 fra Huskvarna stad til 4 repræsentanter fra Slagelse til et venskabs
besøg i Huskvarna i dagene 10.-13.6.1970.

Økonomiudvalget indstillede, at indbydelsen modtages, og at følgende deltager: Aage Nør
gaard, Egon Jensen, Tove Munthe Fog, socialinspektør Kurt Rasmussen.

D.K.855.
Indstillingen vedtoges.

20 3. Bevillingssager.
a. Ansøgning af 15.4.1970 fra det af fællesudvalget vedr. kommunesammenlægning i Slagelse- 

området nedsatte udvalg, der skal forberede højtideligholdelsen af 25 års-dagen for Danmarks 
befrielse om en rammebevilling på kr. 6.000,- til dækning af udgifterne ved det påtænkte arrange
ment den 4. maj.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.071.2.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 8.4.1970 fra udvalget for veje og renovation om bevilling af kr. 100.000,- til 
dækning af udgifterne ved en hovedistandsættelse af Sdr. Stationsvej mellem elværket og post
kontoret.

Hovedistandsættelsen er nødvendiggjort som følge af de store frostskader i vinterens løb.
Anbefalet af økonomiudvalget. (Ny post: konto 18.03.58.02.1970/71).
D.K.811.
Bevilgedes med 20 stemmer mod 1 stemme.

c. Ansøgning af 8.4.1970 fra udvalget for veje og renovation om en tillægsbevilling stor 
kr. 22.900,- til dækning af yderligere udgifter ved regulering af krydset Herrestræde-Løvegade- 
Absalonsgade.

Til det nævnte arbejde er tidligere bevilget kr. 50.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget. (Konto 18.07.30.04.1969/70).
D.K.811.
Bevilgedes.



FORHANDLINGER 27.4.1970 15

4. Valg til udvalg, kommissioner m. m.
a. Ligningskommissionen meddelte 13.4.1970, at kommissionen har valgt politiassistent 

Kr. Møbius til formand med trikotagehandler Verner Sørensen til næstformand.
D.K.074.
Til efterretning.

b. Socialudvalget meddelte 15.4.1970, at udvalget har valgt arbejdsformidler Frode Hansen 
til formand med afdelingsassistent Inger Munk Hansen til næstformand.

Samtidig meddelte udvalget, at det havde besluttet at nedsætte 2 underudvalg med følgende 
sammensætning:

forsorgsudvalg: Frode Hansen (formand), Inger Munk Hansen, Inger Nørgaard og 
pensionsudvalg: Frode Hansen (formand), Marie Andersen og Tove Munthe Fog.
D.K.074.
Til efterretning.

c. Udvalget for faste ejendomme meddelte 22.4.1970, at udvalget har valgt Arnold Pedersen 
til formand med Vagn Høgh Jensen til næstformand.

D.K.074.
Til efterretning.

d. Udvalget for faste ejendomme indstillede 22.4.1970, at der foretages følgende valg til 
diverse kommissioner m. v.:

Boligkommissionen:
Arnold Pedersen, Henry Madsen, Viggo Marker, politimester Vagn Mouridsen (juridisk sag

kyndig), bygningsinspektør Povl Klixbüll (bygningssagkyndig), Viggo Larsen (brandsagkyndig), 
socialinspektør Kurt Rasmussen (socialsagkyndig), kredslæge A. Buus-Hansen (læge), læge W. 
Elmo Nielsen (læge).

Brandkommissionen:
Aage Nørgaard, Carl Veysmann Jensen, Henry Madsen, Vagn Høgh Jensen.
Bygningsrådet:
Arnold Pedersen, Carl Veysmann Jensen, Pia Kiørboe, Tove Munthe Fog.
Civilforsvarskommissionen:
Georg Bjørsum, Viggo Larsen.
V ur deringskommissionen i henhold til civilforsvarsloven:
Viggo Larsen.
Jordboniteringsmand:
gårdejer Evald Henriksen.
Hegnsynsmænd og vurderingsmænd for mark- og vejfred:
1. forpagter Harry Nicolaisen, 2. Viggo Marker, 3. gårdejer Verner Jensen.
Suppleant for nr.
1. sundhedsinspektør Kristian Laursen, 2. vicevært Erik Rasmussen, 3. avlsbestyrer Chr. 

Greve Hansen.
D.K.074.
Vedtoges. - Til formand for brandkommissionen valgtes Aage Nørgaard.

e. Politimesteren i Slagelse meddelte 16.4.1970 i henhold til byggelovens § 9, som ændret 
ved lov nr. 79 af 12.3.1970, at politimesteren ønsker at være medlem af kommunens bygningsråd.

D.K.074.
Til efterretning.

21
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f. Kredslægen meddelte 22.4.1970, - også under henvisning -til byggelovens § 9, at kredslægen 
ikke ønsker at være medlem af bygningsrådet, - men i henhold til loven ønsker at få adgang til 
at deltage i rådets forhandlinger uden stemmeret.

D.K.074.
Til efterretning.

g. Udvalget for veje og renovation indstillede 22.4.1970, at Aksel Andersen og Chr. Greve 
Hansen genudnævnes til landvæsensnævnsmænd.

D.K.074.
Vedtoges.

h. Anmodning af 7.4.1970 fra Vestsjællands amt om foretagelse af valg af 1 medlem og 1 sup
pleant til amtets fredningsnævn.

Økonomiudvalget indstillede, at borgmester Aage Nørgaard vælges til medlem med gårdejer 
Knud Jørgensen, Søndergaard, Øster Stillinge, som suppleant.

D.K.074.
Udvalgets indstilling vedtoges.

i. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede 20.4.1970, at der foretages føl
gende valg til diverse nævn:

1. til ungdomsskolenævnet:
fra Slagelse ungdomsskolelærerforening,
lærer Ole Larsen, Slagstrupvej 107 C,
stedfortræder, lærer Per Brünning Poulsen, Slotsallé 14,
fra fælleslærerrådet,
lærer Per Brünning Poulsen, Slotsallé 14, 
stedfortræder, lærer Ole Larsen, Slagstrupvej 107 C, 
fra Sydvestsjællands landboungdom, 
gårdejer Jens Th. Ebsen, Hyllerup Vestergaard, Slagelse,

2. til fritidsnævnet:
fra børne- og ungdomsforeningerne i Slagelse,
Ulla Hansen, Thorvaldsensvej 3,
stedfortræder, Knud Christiansen, Ndr. Ringgade 30,
fra Slagelse Ungdomsklub,
overfaktor Svend Aage Jensen, Bagervej 30,
fra S.I.K.S.,
bankdirektør Vagn Carlslund, Bag Klostret 11, 
stedfortræder, løjtnant H. C. Lund, Øster Ås 15, 
for initiativtagere til interessegrupper for børn og unge, 
lærer Erik Mølgaard, Klosterbanken 56, 
stedfortræder, assurandør Benjamin Hansen, Strandvejen 95,

3. til voksenundervisningsnævnet:
fra A.O.F.
arbejdsformidler Gunnar Nielsen, Slotsvænget 33, 
stedfortræder, Tage Olsen, Slotsalleen 22, 
fra L.O.F.
lærer Niels Juul Dalsgaard, Jyllandsvej 27, 
stedfortræder, lærer Aage Andersen, Absalonsgade 7, 
fra F.O.F.
frk. Dagny Jensen, Torvegade 29, 
stedfortræder, pastor K. F. Olesen, Kirke Stillinge,
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fra Teknisk Skole
forstander Kjeld Jensen, Slagelse, 
stedfortræder, ingeniør Poul Søndergaard Sørensen, Slagelse.

D.K.074.
Vedtoges.

5. Skolebyggeri. 22
a. Skoleudvalget meddelte 21.4.1970, at udvalget fandt det rimeligt, at den byggetilladelse, 

der er meddelt for Marievangsskolens vedkommende benyttes, idet udvalget dog bemærkede, at 
en udbygning af Nørrevangsskolen er så presserende, at denne efter udvalgets opfattelse ikke tåler 
udsættelse længere end til april 1971.

D.K.851.162.
Til efterretning.

b. Økonomiudvalget indstillede 21.4.1970, at arbejdet med tilbygningen til Marievangsskolen 
udbydes i licitation.

I henhold til den givne igangsætningstilladelse skal arbejdet være påbegyndt inden 24.6.1970.
D.K.851.162.
Vedtoges.

For lukkede døre.

6. Andragender og forslag. 23
a. Statens Åndssvageforsorg, Forsorgscentret for Vestsjælland, fremsendte 17.2.1970 projekt 

til ombygning af den østre længe af Skovsøgård for indretning af 5 værelser samt opholdsareal. 
Udgifterne var anslået til kr. 166.000,- excl. projekteringsudgifter.

Forsorgscentret forespurgte, om kommunen vil forestå og finansiere den nævnte ombygning, 
således at investeringen afskrives over huslejen i lighed med centrets øvrige lejemål af Skovsøgård 
(forrentning = den effektive rente af et 5 % lån i Østifternes Kreditforening, 15. serie, afskriv
ning: inden uopsigelighedens udløb den 30. september 1979).

Økonomiudvalget indstillede, at forespørgslen besvares benægtende under hensyn til den 
stramme likviditet og begrænsningerne af kommunernes lånemuligheder.

D.K.073.513.2.
Udvalgets indstilling vedtoges.

b. Det sociale udvalg indstillede 9.4.1970, at formanden for socialudvalget ydes et honorar 
på 20 % af vederlaget til borgmesteren i Slagelse.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.077.6.
Vedtoges.

c. Ansøgning af 2.4.1970 fra murer Johannes Appeldorff Hansen, Hegnet 10, Slagelse, om 
autorisation som kloakmester.

Anbefalet af vejudvalget.
D.K.777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

d. Vejudvalget fremsendte 9.4.1970 til godkendelse et af udvalget med De danske Sprit
fabrikker indgået forlig for kommunens ret til fremføring af en offentlig kloakledning samt offent
lig fjernvarmeledning over matr. nr. 41 b af Slagelse købstads markjorder.

For retten til at føre de nævnte ledninger over matr.nr. 47 b samt til at lade tinglyse dekla
ration om ledningernes uforstyrrede beståen er tilbudt en erstatning på kr. 4.000,-.

For retten til at føre regnvand til en privat grøft, der forløber i nordskellet af matr.nr. 12 e, 
havde udvalget tilbudt at foretage fornøden udvidelse og regulering af grøften samt at påtage sig



18 FORHANDLINGER 27.4.1970

al fremtidig vedligeholdelse og oprensning af grøften. De danske Spritfabrikker har givet tilsagn 
om indtil videre at reservere det nødvendige areal til Fabriksvejs eventuelle videreførelse til 
Valbyvej samt areal til fremtidige kloakledninger over matrmr. 47 b, således at spritfabrikkerne 
ikke uden forudgående forhandling med kommunen disponerer over disse arealer til andet formål.

Økonomiudvalget indstillede, at forliget godkendes, og at udgiften kr. 4.000,- afholdes på 
konto 39.13.80.00.

D.K.777.8.711.5.
Indstillingen vedtoges.

e. Udvalget for veje og renovation anmodede 22.4.1970 om byrådets godkendelse af, at Skov
mosevej lukkes i den nordlige ende, og at der indrettes en vendeplads ud for matr.nr. 77 bl af 
markjorderne og fra denne vendeplads anlægges en 3 m bred gangsti til Byskovvej.

Samtidig ansøgte udvalget om godkendelse af de med ejerne af de af fornævnte projekt 
berørte ejendomme matr.nr. 77 bl og 77 bk afsluttede overenskomster godkendes.

D.K.811.
Godkendtes.

f. Ansøgning af 17.4.1970 fra vognmand Eigil Larsen om overdragelse af den ham meddelte 
tilladelse til bybuskørsel til rutebilejer Arne Nielsen, Østerbro 16, Slagelse.

Vejudvalget kunne 24.4.1970 ikke anbefale ansøgningen, men foreslog, at der ved offentlig 
bekendtgørelse indkaldes ansøgere til bybustilladelse, såfremt Eigil Larsen ønsker at ophøre med 
denne kørsel.

D.K.811.113.
Udvalgets indstilling vedtoges.

g. Fra Kommunernes Landsforening var 20.4.1970 fremsendt overenskomst vedr. maskin
mestres ansættelsesforhold, gældende fra 1. april 1969.

D.K.832.
Til efterretning.

h. Efter afholdt licitation på anlægsgartnerarbejdet i forbindelse med 1. etape af plejehjem
met indstillede det sociale udvalg 15.4.1970, at arbejdet overdrages anlægsgartner J. H. Andersen, 
Volden 8, Slagelse, som ved licitationen havde afgivet det laveste tilbud på kr. 147.998,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.842.16.
Indstillingen vedtoges.

i. Ungdomsnævnet indstillede 3.4.1970, at der for sommeren 1970 godkendes følgende inter
essegrupper for børn og unge:

Slagelse Boldklub: 2 grupper à 60 timer: kr. 3.685,90,
L.O.F. (atletik): 2 grupper à 20 timer: kr. 895,30,
Arne Petersen, Vedbynørre, (håndbold): 4 grupper à 23 timer: kr. 2.434,29,
Sønderup-Nordrup idrætsforening (håndbold): 3 grupper à 29 timer: kr. 2.382,44,
Inger Rasmussen, Sorterup, (gymnastik): 2 grupper à 20 timer: kr. 1.695,30, 
Slagelse Håndboldklub: 4 grupper à 30 timer: kr. 3.285,65,
H. E. Molin, Kelstrup, (redskabsgymnastik): 1 gruppe à 30 timer: kr. 671,50.
Samlet udgift kr. 15.050,38, hvoraf der ydes refusion: 2/3 af instruktørlønningerne, i alt refu

sion kr. 7.893,59. Der ydes ikke refusion af materialeudgifterne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.483.
Vedtoges.
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k. Fra økonomiudvalget var fremsendt 14 ansøgninger om skatteeftergivelse alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

7. Køb og salg af grunde. 24
Ansøgning af 20.3.1970 fra landsretssagfører Herman Jensen for tømrermester Evald Jensen, 

Ægirsvej 21, om køb af matr.nr. 64 f af Slagelse købstads markjorder, Jupitervej 9.
Stadsingeniøren anbefalede 3.4.1970, at den nævnte parcel sælges til Evald Jensen på sæd

vanlige vilkår. Grundarealet er 750 m2. Salgspris incl. el og vand, men excl. kloakbidrag: 
kr. 25.552,80 (kr. 33,80 pr. m2).

Økonomiudvalget indstillede salg på sædvanlige vilkår under forudsætning af, at ansøgerens 
skatterestance berigtiges sammen med den kontante udbetaling.

D.K.073.511.2.
Indstillingen vedtoges.

8. Boligsager. 25
Ved skrivelse af 16.3.1970 har Slagelse byråd meddelt, at man ikke kan tillade, at der ind

rettes ejerlejligheder på 1. sal i baghuset til ejendommen Løve gade 51.
Ved skrivelse af 16.3.1970 har landinspektør Toft Jensen fremsendt fornyet ansøgning om 

tilladelse til, at også disse lejligheder godkendes som ejerlejligheder. Toft Jensen gjorde opmærk
som på, at de i § 67 a i lov af 18.6.1969 stillede betingelser er opfyldt.

Sagen har været forelagt bygningsinspektøren, der 6.4.1970 fastholdt sin tidligere erklæring 
om, at opdelingen af de nævnte lejligheder er mindre heldig, idet den ene lejer skal passere gen
nem et areal, der fungerer som en slags entré eller forstue til den anden lejers lejlighed (der er 
dog ikke dør for dette rum).

Økonomiudvalget bemærkede, at udvalget ikke mener, at byrådet kan modsætte sig godken
delsen.

D.K.778.5.073.551.
Bevilgedes.

9. Skolesager. 26
a. Ansøgning af 30.3.1970 fra lærerinde Ellen Willars Jensen, om 1 års orlov i tiden 1. august 

1970 til 31. juli 1971.
Skolekommissionen havde 13.4.1970 anbefalet, at ansøgeren gives den ønskede orlov uden 

løn.
D.K.851.11.
Kommissionens indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 8.4.1970 fra lærerinde Helle Kragsnæs om orlov i tiden 1. august 1970 til 
31. juli 1971.

Skolekommissionen havde 13.4.1970 anbefalet, at ansøgeren gives den ønskede orlov uden 
løn.

D.K.851.11.
Kommissionens indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 12.4.1970 fra lærerinde Signe K. Andersen, om timereduktion i skoleåret 
1970-71 på grund af deltagelse i årskursus.

Skolekommissionen indstillede 14.4.1970, at der i det ansøgte tidsrum ydes 2 timers nedsæt
telse i det pligtige ugentlige timetal.

D.K.851.11.
Kommissionens indstilling vedtoges.
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d. Ansøgning af 18.3.1970 fra overlærer Bodil Bech Smith om reduktion i det pligtige ugent
lige timetal til 25 timer af helbredshensyn.

Skolekommissionen anbefalede 13.4.1970, at ansøgningen imødekommes for skoleåret 1970—71 
mod aflønning i forhold til det læste antal timer.

D.K.851.11.
Kommissionens indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 6.3.1970 fra lærer Bodil Wind Andersen om timenedsættelse i skoleåret 
1970-71 til 18 ugentlige timer.

Skolekommissionen anbefalede 13.4.1970, at ansøgningen imødekommes mod aflønning i for
hold til det læste antal timer.

D.K.851.11.
Kommissionens indstilling vedtoges.

f. Ansøgning af 23.3.1970 fra overlærer Inger Thomsen om afsked med pension fra 31. juli 
1970 at regne.

Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.851.11.
Kommissionens indstilling vedtoges.

g. Skolekommissionen indstillede 14.4.1970, at cand.scient. Nils Ørsted Hansen, Søborg, an
sættes som overenskomstlønnet adjunkt på prøve ved Slagelse kommunale gymnasium fra 1. august 
1970 at regne.

Stillingen som adjunkt/lektor havde været opslået ledig, og ved ansøgningsfristens udløb var 
fremkommet 4 ansøgninger.

D.K.851.11.
Vedtoges.

h. Skolekommissionen indstillede 14.4.1970, at der med virkning fra 1. august 1970 at regne 
foretages følgende ansættelser ved Slagelse kommunale skolevæsen:

som fast lærerinde: lærerinde Grete Hussmann, Slagelse, og
som fast vikar: lærerstuderende Erik Frederiksen, Holbæk Seminarium.
D.K.851.11.
Vedtoges.

Mødet mandag den 11. maj 1970, kl. 19
Fraværende: Inger Nørgaard.

Til behandling forelå:

27 1. Efterretningssager.
a.-p. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
Til efterretning.

28 2. Andragender og forslag.
a. I anledning af et af Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse sociale Boligselskab 

planlagt byggeri i østbyen af en daginstitution indeholdende en vuggestue til 32 børn og en 
børnehave til 52 børn, heraf 12 handicappede, havde arkitektfirmaet, der projekterer institutionen, 
anmodet om en anbefaling af oprettelsen.
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Børne- og ungdomsværnet havde 3.4.1970 udtalt, at værnet finder, at der er behov for den 
nævnte institution.

Institutionens oprettelse var endvidere under 29.4.1970 anbefalet af det sociale udvalg.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.842.711.
Anbefales.

b. Ansøgning fra Antvorskov Højskole om et bidrag til højskolens byggefond til hjælp til 
dækning af udgifterne ved en højskole i Skælskør.

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen.
D.K.078.51.
Kunne ikke bevilges.

3. Bevillingssager. 29
a. Ansøgning af 29.4.1970 fra udvalget for skolevæsen om en tillægsbevilling på kr. 15.000,- 

til budgettet 1970-71 til dækning af udgifterne ved profylaktisk tandplejevirksomhed for skole
eleverne i hele Slagelse kommunes område.

Anbefalet af økonomiudvalget (konto 16.51.02.01.03).
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 29.4.1970 fra udvalget for kulturelle anliggender om en tillægsbevilling stor 
kr. 24.000,- til konto 17.01.02.2.70/71 til dækning af udgifterne ved ansættelse af en kontor
assistent på Centralbiblioteket pr. 1. juli 1970.

Udvalget bemærkede, at der må forventes en mindre udgift på ca. kr. 30.000,- på konto 
17.01.01.7.70.70/71 i forhold til budgettet.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

4. Valg til udvalg, kommissioner m. m. 30
a. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger meddelte 1. maj 1970, at skoleinspektør 

Erik Asmund var valgt til formand for udvalget med major E. Lindequist Madsen som næst
formand.

D.K.074.
Til efterretning.

b. På foranledning af en henvendelse fra Sjællands Symfoniorkester indstillede udvalget for 
kulturelle anliggender 30. april 1970, at Pia Kiørboe vælges til kommunens repræsentant i sym
foniorkestret med formanden for Slagelseegnens Kulturkreds, John Anker Jensen som suppleant.

D.K.074.
Vedtoges.

c. Borgmesteren henledte 8. maj 1970 opmærksomheden på, at et af de til medlemmer af 
hegnsynet for perioden 1. april 1970 til 31. marts 1974 beskikkede medlemmer skal beskikkes til 
formand.

I byrådets møde den 27. april 1970 blev der beskikket følgende medlemmer: 
forpagter Harry Nicolaisen, gartner Viggo Marker og gårdejer Verner Jensen. 
D.K.074.
Harry Nicolaisen beskikkedes til formand.

d. Skoledirektøren meddelte 1.5.1970, at der af og blandt de forældrevalgte medlemmer af 
skolenævnene er valgt følgende til medlemmer af skolekommissionen:
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revalideringschef H. H. Martensen-Larsen, forstander E. Hjarbæk, grosserer Karl O. Møller, 
fritidshjemsleder Benny Estrin og skibsmægler Finn Poulsen.

D.K.074.
Til efterretning.

e. Valgbestyrelsen fremsendte 27. april 1970 underretning om de stedfundne valg af forældre
repræsentanter til skolenævnene ved kommunens skoler.

D.K.074.
Til efterretning.

f. Det fælleskommunale Skolebibliotek for Sorø amt meddelte 4. maj 1970, at den siddende 
bestyrelse som følge af kommunalreformens ændringer i kommunestrukturen havde besluttet, at 
de tilsluttede kommuner i en overgangsperiode, - indtil de fælleskommunale samlingers fremtidige 
struktur og tilhørsforhold er afklaret, - vælger hver én repræsentant til en midlertidig styrelse.

Under forbehold af byrådets godkendelse af den nævnte overgangsordning anmodede biblio
teket om valg af en repræsentant til den midlertidige styrelse.

I byrådets møde den 13. april 1970 er skoleinspektør Erik Asmund valgt til medlem af 
bestyrelsen.

D.K.074.
Man henholder sig til det allerede foretagne valg.

g. Bestyrelsen for Slagelse sociale Boligselskab fremsendte 6. maj 1970 forslag til valg af er 
medlem til boligselskabets bestyrelse efter murermester H. A. Ehlers.

Der forelå forslag om valg af en af følgende 3 personer:
1. assurandør David Engberg, 2. fru Else Jensen og 3. fru Karin Pedersen.
(Se mødet 13.4.1970, pkt. 4 d).
D.K.074.
Der blev foreslået Karin Pedersen og David Engberg.
Ved skriftlig afstemning faldt 11 stemmer på Karin Pedersen og 9 på David Engberg, hvor

efter Karin Pedersen erklæredes for valgt til udgangen af indeværende byrådsperiode.

h. Slagelse Grundejerforenings meddelelse om, at foreningen på et bestyrelsesmøde den 4. maj 
1970 havde vedtaget at henvende sig til byrådet med forslag om ophævelse af alle boligrestriktio
ner i storkommunen.

D.K.074.
Der foretoges afstemning om, hvorvidt ophævelse af restriktionerne skal tages under over

vejelse. - Herfor stemte 9 medlemmer og 11 medlemmer stemte imod, hvorved afstemningspunktet 
er forkastet.

i. På foranledning af en stedfunden bekendtgørelse var indkommet følgende forslag til valg 
af medlemmer til boligkommissionen:

1. Slagelse Grundejerforening: tømrermester Herman Hald med landsretssagfører Herman 
Jensen som suppleant.

2. Slagelse sociale Boligselskab og Fællesorganisationens Boligforening: købmand H. Grøn
holt med fuldmægtig Verner Christensen som suppleant.

Der var ikke fremkommet forslag fra interesserede lejerforeninger om valg af medlemmer til 
boligkommissionen.

D.K.074.
Forslagene vedtoges, og efter indstilling fra lejerforeningen valgtes vicevært Erik Rasmussen.

k. På foranledning af stedfunden bekendtgørelse var fremkommet følgende forslag om valg 
af medlemmer og suppleanter til boliganvisningsudvalget:

l. Slagelse Grundejerforening: tømrermester Helge Keinicke med bankfuldmægtig Kaj Jensen 
som suppleant.
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2. Slagelse sociale Boligselskab og Fællesorganisationens Boligforening: fuldmægtig Verner 
Christensen med købmand H. Grønholt som suppleant.

3. Slagelse Lejerforening (Lejernes Landsorganisation, Slagelse): håndgerningslærerinde fru 
Maud Marker med snedker Ernst Hansen som suppleant.

D.K.074.
Forslagene vedtoges.

For lukkede døre.

5. Andragender og jorslag.
a. Udvalget for kommunale værker indstillede 17. april 1970, at der meddeles blikkenslager 

Arne Johansen, Møntmestergade 6, Slagelse, autorisation som fjernvarmeinstallatør under Slagelse 
kommunes varmeværk.

D.K.072.211.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 10. marts 1970 fra gas- og vandmester Flemming Valbum Rasmussen, Akacie
vej 3, Slagelse, om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester i Slagelse kommune.

Anbefalet af Slagelse byråds vejudvalg 18. marts 1970 og af udvalget for kommunale værker 
21. april 1970.

D.K.072.211.
Bevilgedes.

c. Tilbud af 30. april 1970 fra Kommunernes Pensionsforsikring A/S på et lån stort nominelt 
kr. 1.659.752,-, nettoprovenu kr. 1.000.000,-, nominel rente 5 %, kurs 60*4, tilbagebetaling over 
28 år med 756 halvårlig, første afdrag december termin 1970, effektiv rente ca. 11,5 %.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.527.
Accepteredes.

d. Udvalget for veje og renovation indstillede 29. april 1970, at brugsretten over den kom
munen tilhørende ejendom »Byskovgård« i henhold til vejbestyrelseslovens § 23 eksproprieres for 
såvidt angår ca. 400 m2 haveareal.

Det nævnte areal agtes anvendt til en udvidelse af Byskovvej.
Udvalget oplyste, at der forgæves var søgt forlig med lejeren: tandtekniker Esther Eriksen. 
Anbefalet af økonomiudvalget.
D. K.073.54.
Indstillingen vedtoges med 19 stemmer.
E. Anderberg ønskede ikke at medvirke ved ekspropriation af rettigheder i henhold til 

indgåede aftaler.

e. Det sociale udvalg indstillede 24. april 1970, at honoraret til formanden for børne- og 
ungdomsværnet med virkning fra 1. april 1970 fastsættes til kr. 1.200,- årligt + midlertidigt 
tillæg + honorar tillæg.

Endvidere indstillede udvalget, at der ydes pågældende befordringsgodtgørelse efter statens 
regler ved kørsel i anledning af undersøgelser i børneværnssager.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.077.6.
Vedtoges.

f. Ansøgning af 28. april 1970 fra kontorassistent Arno Hansen, bogholderiet, om tjeneste
mandsansættelse pr. 1. april 1970.

31
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Ansøgningen var anbefalet af kommunebogholderen.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Bevilgedes.

g. Økonomiudvalget indstillede 29. april 1970, at kommuneassistent Ellen Margrethe Hartvig- 
sen, Horsens, ansættes som kommuneassistent med tjeneste i socialforvaltningen pr. 15. maj d. å.

D.K.084.
Vedtoges.

h. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 29. april 1970, at bibliotekar Peter Heise, 
København K, ansættes som viceoverbibliotekar ved Slagelse Bibliotek i lønrammen kr. 20.400- 
23.400 på 2. løntrin.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 1 ansøgning.
D.K.084.
Vedtoges.

i. Det sociale udvalg indstillede 6. maj 1970, at kontorassistent Karen Margrethe Jørgensen, 
Korsør, ansættes som familievejleder med tiltrædelse snarest.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 9 ansøgninger.
D.K.084.
Vedtoges.

k. Det sociale udvalg indstillede 29. april 1970, at der ydes diverse personale i den sociale 
forvaltning, f. eks. familievejledere, omsorgskonsulent, tilsynsførende for husmoderafløsning og 
hjemmehjælp, husmoderafløsere og hjemmehjælpere i landdistrikterne befordringsgodtgørelse efter 
statens regler, nar kørslen er beordret.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.087.41.
Vedtoges.

l. Ansøgning af 30. april 1970 fra udvalget for veje og renovation om bevilling af kr. 54.000,- 
til dækning af udgifterne til kloakering til 20 parceller, der er udstykket fra matr.nr. 3 b af 
Holmstrup, Set. Peders landsogn.

Udvalget oplyste, at udgifterne i henhold tdl landvæsenskommissionskendelse skal refunderes 
af grundejerne gennem kloakbidrag.

Udvalget indstillede endvidere, at vejene på matr.nr. 3 b af Holmstrup anlægges som private 
veje ved grundejernes egen foranstaltning, - efter et af udvalget godkendt projekt, således at 
vejene senere kan overtages som offentlige biveje.

Anbefalet af økonomiudvalget. (Kapitalregnskabet, konto 39.09.95.06).
D.K.777.8.628.2.
Bevilgedes.

m. Udvalget for veje og renovation indstillede 28.4.1970, at et fra A/S Dansk Dammann As
falt indhentet tilbud stort kr. 486.828,50 på istandsættelse af veje i Slagelse byområde accepteres.

Der var indhentet tilbud fra 3 firmaer.
Udvalget bemærkede, at udgiften kan afholdes på konto 18.12.03.70/71.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Vedtoges.

n. Udvalget for veje og renovation fremsendte 27. april 1970 til godkendelse de med 67 
grundejere ved Nørre Ås, Søndre Aj og Pantholm om arealerhvervelser og rådighedsindskrænk
ninger m. v. indgåede forlig. Den samlede erstatningssum udgør kr. 100.288,-, idet kommunen 
desuden ved forligene påtager sig at udføre forskellige arbejder ved grundene.
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Udvalget havde bemærket, at der med 1 grundejer, Sv. Aa. Zielinsky, ikke var opnået forlig, 
hvorfor sagen vil blive indbragt for taksationskommissionen.

Anbefalet af økonomiudvalget, herunder tillægsbevillingen. Konto 18.03.17.09 (overført fra 
1969-70).

Stadsingeniøren havde imidlertid 5. maj 1970 oplyst, at Sv. Aa. Zielinsky samme dato havde 
godkendt det af udvalget afgivne forligstilbud.

D.K.811.
Godkendtes, herunder tillægsbevilling på kr. 30.000,-.

o. Udvalget for veje og renovation fremsendte 28. april 1970 til godkendelse de med 5 grund
ejere ved Halling Ås samt 1 grundejer ved Søndermarksvej om arealerhvervelser og rådighedsind
skrænkninger m. m. opnåede forlig.

Udvalget oplyste, at der i henhold til forligene vil være at yde erstatninger til de 5 grund
ejere ved Halling Ås på i alt kr. 8.665,- og til grundejeren ved Søndermarksvej på kr. 1.460,-.

Udover erstatningsbeløbene påtager kommunen sig at udføre forskellige arbejder ved grun
dene.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Godkendtes.

p. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune var fremsendt til erklæring en ansøg
ning fra vognmand Svend Haugbølle, Tåstrup, om fornyelse af koncession til fragtmandskørsel 
på strækningen København-0dense.

Udvalget for veje og renovation indstillede 28. april 1970, at ansøgningen anbefales.
D.K.811.113.078.6.
Anbefales.

q. Kommunernes Landsforening fremsendte 22. april 1970 meddelelse om fornyelse af over
enskomsten (1967) med HK angående tandklinikassistenter ved skoletandklinikker.

D.K.832.
Til efterretning.

r. Ansøgning af 19. april 1970 fra bolsmand Korsbæk, Havrebjerg, om at opkrævning af hans 
skatterestancer stilles i bero, - under henvisning til en sag, som Korsbæk igennem nogle år har 
haft med det offentlige, og som er indanket for folketinget. Korsbæk havde endvidere fremsat 
ønske om, at allerede tinglyste restancer aflyses af tingbogen.

Økonomiudvalget indstillede, at restancerne fortsat søges inddrevet på sædvanlig måde, her
under udpantning med efterfølgende tinglysning.

D.K.713.029.
Indstillingen vedtoges.

s. Fra økonomiudvalget var fremsendt 9 stk. ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført 
indstilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

6. Køb og salg aj grunde.
a. Ansøgning af 7. april 1970 fra bankassistent Anna-Marie Christensen og mekaniker Egil 

Holst Nielsen, Korsør, om køb af matr.nr. 69 dx af markjorderne, Tidselbjergvej 7.
Anbefalet af stadsingeniøren, der bemærkede, at der er nedlagt en offentlig kloakledning over 

det nordøstlige hjørne af grunden, - hvilken ledning bør sikres ved deklaration.

32
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Økonomiudvalget indstillede, at grunden sælges ansøgerne for kr. 20,- pr. m2 + lednings-, 
kloak- og fjernvarmebidrag og mod deklaration som foreslået.

D.K.073.511.2.
Indstillingen vedtoges.

b. Økonomiudvalget indstillede 4. maj 1970, at der til maskinfabrikant Harald Jensen, Kong- 
st eds vej 10, sælges matr.nr. 3 el af Slagelse købstads markjorder, areal 4.215 m2, heraf »grønt 
bælte« 1.080 m2.

Salgspris kr. 18,- pr. m2 + tilslutningsafgift for el og vand, henholdsvis kr. 1,50 og kr. 0,70 
pr. m2 + moms + kloakbidrag i henhold til landvæsenskommissionens kendelse, - idet der for 
»det grønne bælte« betales halv pris.

D.K.073.511.2.
Indstillingen vedtoges.

33 7. Skolesager.
a. Skolekommissionen indstillede 22. april 1970, at følgende ansættes ved Slagelse kommunale 

skolevæsen pr. 1. august 1970:

som timelærerinde: lærerstuderende Aase Falkenberg Pedersen, Gedved Statsseminarium, 

og
som småbørnslærerinde, med tjeneste ved Havrebjerg skole: småbørnslærerinde Yrsa Hansen, 
Slagelse.

D.K.851.11.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 22. april 1970 fra lærer Ib Pedersen om fri vikar 3 timer ugentlig i skole
året 1970-71 som følge af optagelse på det psykologisk-pædagogiske studium ved Danmarks Lærer
højskole.

Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 29. april 1970 fra lærer Hans J. Hansen om yderligere 1 times nedsættelse i 
det pligtige ugentlige timetal i skoleåret 1970-71 som følge af deltagelse i pædagogik- og psyko
logikursus på Danmarks Lærerhøjskole.

Skoledirektøren oplyste 29. april 1970, at ansøgeren tidligere var bevilget 5 timers nedsæt
telse i det pligtige ugentlige timetal.

Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 23. april 1970 fra lærer Poul Henning Madsen om nedsættelse i det pligtige 
ugentlige timetal i 1970-71 som følge af deltagelse i årskursus på Danmarks Lærerhøjskole.

Skolekommissionen anbefalede 28. april 1970, at der ydes ansøgeren 2 ugentlige timers re
duktion.

D.K.851.11.
Bevilgedes.



FORHANDLINGER 25.5.1970 27

Mødet mandag den 25. maj 1970, kl. 19
Fraværende: Georg Bjørsum.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager.
a.-o. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
p. Beretning for Slagelse Gymnasium og H.F.-Kursus 1969-70.
D.K.851.077.7.
a.-p. Til efterretning.

34

2. Andragender og forslag. 35
a. Ansøgning af 12.3.1970 fra Havekolonien »Østervang« om godkendelse af en for de 5 

havekolonier i Slagelse udarbejdet fælleslov.
Udvalget for faste ejendomme anbefalede 8.5.1970, at byrådet godkender lovene, idet udvalget 

bemærkede, at det ikke er oplyst, om de fælles love er godkendt af de respektive generalforsam
linger eller af Kolonihaveforbundet.

D.K.073.513.2.
Godkendtes.

b. Fra Center-Listen var 13.5.1970 fremsendt forslag om
1. undersøgelse af behov og muligheder for et kommunalt servicekontor,
2. udsendelse af spørgeskema til borgerne angående anlægsarbejder,
3. udarbejdelse af oversigt over de sammensluttede kommuners status pr. 1.4.1970 i bro

chureform til udsendelse til borgerne,
4. orientering til borgerne om anlægsarbejder og -omkostninger og
5. indførelse af månedlig spørgetime.
Økonomiudvalget kunne ikke anbefale forslagene.
D.K.073.521.
Ved mødets begyndelse anmodede Anderberg om, at de under dette punkt anførte forslag 

blev behandlet i en af forslagsstilleren begæret rækkefølge. - Borgmesteren henviste til forret
ningsordenens § 5, stk. 1, 1. pkt., og da ikke andre begærede ændring af dagsordenens række
følge, blev den anførte rækkefølge fulgt. - Lindequist Madsen foreslog nedsættelse af et arbejds
udvalg til overvejelse af de fremsatte forslag.

Egon Jensen foreslog, at forslagene påny overvejes af økonomiudvalget, og dette forslag ved
toges.

c. Foreningen af Købstadkommunale Elektricitetsværker indvarslede 4.5.1970 til ordinær 
generalforsamling den 1.6.1970.

Foreningen havde samtidig anmodet om meddelelse om, hvem byrådet har udpeget til kom
munens repræsentanter ved generalforsamlingen (3 byrådsmedlemmer, valgt ved forholdstalsvalg).

D.K.075.711.
Egon Jensen, Veysmann Jensen og Helge Jensen valgtes.

d. Kommunernes Kulkontor anmodede 4.5.1970 om meddelelse om, hvem kommunen har 
valgt til delegerede for valgperioden 1970-1974 samt om meddelelse om, hvem der er udpeget til 
personlige suppleanter for de delegerede (indtil 3 delegerede).

D.K.075.711.
Helge Jensen, Palle Christoffersen og Egon Jensen valgtes.
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e. Forslag af 20.4.1970 fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger om oprettelse af en 
stilling som fritidskonsulent med ansættelse på skolevæsenets kontor.

Økonomiudvalget indstillede 21.5.1970, at forslaget efterkommes, og at stillingen opslås som 
ikke-tjenestemandsstilling og med løn efter kvalifikationer.

D.K.084.
Forslaget og indstillingen vedtoges.

f. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 19.5.1970, at Slagelse bibliotek, Central
biblioteket for Sorø amt’s navn ændres til: »Slagelse Centralbibliotek«.

D.K.852.
Vedtoges.

g. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede 11.5.1970, at der ydes Slagelse 
Bokseklub kr. 500,- som følge af klubbens Danmarksmesterskab ved John Adolph.

Udvalget forespurgte samtidig om bemyndigelse til fremover at yde sådanne erkendtligheder 
til klubber, nar et mesterskab, en oprykning eller lignende er hjemme.

Økonomiudvalget indstillede, at bevillingen gives, - men at der også fremtidig søges bevilling 
hos byrådet til de nævnte formål.

D.K.078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

h. Ansøgning af 8.5.1970 fra Turistforeningen for Slagelse og omegn om et tilskud til for
eningens arbejde i 1970 på kr. 13.000,-.

Økonomiudvalget indstillede, at der for indeværende regnskabsår kun bevilges det budgette
rede beløb kr. 10.000,-.

D.K.078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

i. Ansøgning af 18.4.1970 fra Slagelse Svæveflyveklub om et årligt tilskud stort kr. 4.500,-. 
Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger kunne 11.5.1970 ikke anbefale, at ansøgningen

imødekommes.
Denne indstilling var tiltrådt af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Kunne ikke bevilges.

Udenfor dagsordenen.
k. Boliganvisningsudvalget anmodede 22.5.1970 byrådet om at tage stilling til, hvilket udvalg, 

der skal forberede sager vedr. sammenlægning af beboelseslejligheder m. v. for byrådet.
D.K.778.5.073.51.
Boliganvisningsudvalget gaves bemyndigelsen, og bemyndigelsen omfatter tillige anvendelse 

af beboelsesrum til erhvervsformål.

36 3. Bevillings s ager.
Ansøgning af 20.4.1970 fra udvalget for skolevæsen om en bevilling stor kr. 300.000,- til 

dækning af udgifterne ved opførelse af ca. 325 m2 undervisningspavilloner ved Slagelse Gymna
sium.

Udvalget havde endvidere ansøgt om en tillægsbevilling stor kr. 70.000,- til konto 
16.65.03.05.00 til dækning af udgifterne til inventar til de forannævnte pavilloner.

Økonomiudvalget havde anmodet udvalget for skolevæsen om forslag til placering af pavillo
nerne med en henstilling om, at en reduktion i projektet til én sangklasse overvejes.

Endelig havde økonomiudvalget anmodet om et overslag over udgifterne ved en eventuel 
flytning af parkeringspladsen ved gymnasiet.

Udvalget for skolevæsen havde 13.5.1970 fremsendt placerings  forslag, idet udvalget samtidig 
beklagede nødvendigheden af den ønskede reduktion af projektet med en klasse.
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Udvalget for skolevæsen bemærkede, at det efter udvalgets opfattelse ikke var hensigtsmæs
sigt at indrette parkeringspladser på pladsen mod Herrestræde, - men såfremt byrådet går ind 
herfor, var prisen anslået til kr. 10.000,-.

Som følge af den foretagne reduktion i projektet var skoleudvalgets bevillingsansøgning 
ændret til:

kr. 215.000,- til opførelse af undervisningspavilloner samt
kr. 55.000,- til inventar (konto 16.65.03.05.00).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.162.
De ansøgte bevillinger på kr. 215.000,-, der afholdes på konto 31 og kr. 55.000 på konto 

16.65.03.05.00, gaves.

4. Valg til udvalg, kommissioner m. v. 37
a. Skolekommissionen meddelte 15.5.1970, at kommissionen har valgt gårdejer Holger Jensen 

til formand med Tove Munthe Fog til næstformand.
D.K.074.
Til efterretning.

b. Voksenundervisningsnævnet meddelte 12.5.1970, at nævnet har konstitueret sig med lærer 
Niels Juul Dalsgaard som formand og arbejdsformidler Gunnar Nielsen som næstformand.

D.K.074.
Til efterretning.

c. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger meddelte 15.5.1970, at udvalget har nedsat et 
underudvalg til at forberede sager med speciel henblik på forskønnelse, bestående af Viggo Mar
ker, formand, E. Lindequist Madsen og Inger Nørgaard.

D.K.074.
Til efterretning.

d. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for sporselskabet.
I byrådets møde den 13.4.1970 var udvalget for kommunale værker anmodet om en ind

stilling.
D.K.074.
Egon Jensen valgtes.

e. Vedr. valg af medlemmer til udvalget for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet.
Fra Herbergs-Ringen forelå indstilling af 13.5.1970 om valg af kasserer Hans Henning Larsen, 

Herluf Trollesvej 1 B, og fru Jenny Laursen Vig, Oehlenschlægersgade 8.
Fra ungdomssamvirket forelå indstilling om valg af bankfuldmægtig Torben Alstrup Jensen, 

Strudsbergsvej 48, malermester Kai Friis, Smedegade 33, og fru Ulla Hansen, Thorvaldsensvej 3.
D.K.074.
Indstillingerne vedtoges.
Holger Jensen deltog ikke i behandlingen af de sager, der foretoges for lukkede døre.

For lukkede døre.

5. Andragender og j or slag. 38
a. Ansøgning af 20.4.1970 fra landsretssagfører Herman Jensen om, at en på ejendommen 

matr.nr. 222 c af Slagelse købstads markjorder tinglyst deklaration vedr. fraflytning af ejendom-
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men senest 1. juli 1964 må få prioritet efter et af Østifternes Kreditforening bevilget lån stort 
kr. 44.000,-.

Landsretssagføreren oplyste, at ejendommen kun er midlertidigt beboet.
Udvalget for faste ejendomme indstillede 8.5.1970, at ansøgningen imødekommes. 
D.K.073.512.6.
Bevilgedes.

b. Økonomiudvalget fremsendte 21.5.1970 oversigt over kommunens forventede anlægsudgif
ter i tiden 1. juni 1970 - 31. marts 1971 samt en oversigt over kommunens likviditet i tiden 
14. maj 1970 - 31. marts 1971.

D.K.073.52.
Til efterretning.

c. Sundhedskommissionen henstillede 20.5.1970, at byrådet træffer bestemmelse om, at det 
ikke tillades forhandlere på kommunens stadepladser at udvide deres varesortiment udover det 
hidtil godkendte (salg af kaffe, konsumis, pølser, mineralvande, herunder frugt- eller saftevand 
samt æblemost).

D.K.754.2.
Henstillingen toges til følge.

d. Under henvisning til § 26 og § 28 i lov nr. 121 af 25. marts 1970 om restaurations- og 
hotelvirksomhed m. v. indstillede bevillingsnævnet 21.5.1970:

1. at der fastsættes følgende afgifter:
a. for tilladelser til offentlig dans: kr. 180,- årlig,
b. for tilladelser til optræden for offentligheden: ingen afgift,
c. for tilladelser til opstilling af spilleautomater med gevinst (spillemærker):
kr. 2.400,- årlig. For så vidt angår sådanne tilladelser foreslås, at der træffes bestemmelse om, 
at disse ikke må gives til indehavere af alkoholbevilling.
For så vidt angår de af den tidligere Stillinge kommune meddelte tilladelser til restauratrice 
Ellen Mølgaard Nielsen, Strandlyst Kro, og restauratør Hjalmer Hansen, Stillinge Strand, 
(begge med alkoholbevillinger) til opstilling af spilleautomater (enarmede tyveknægte), har 
fællesudvalget vedr. kommunesammenlægningen i Slagelse-området vedtaget med virkning fra
1. april 1971 at fastsætte den årlige afgift til kr. 4.800,-. Udvalget har endvidere vedtaget, at 
de hidtil betalte takster (henholdsvis kr. 2.000,- og kr. 1.000,- årlig) for de nuværende 
bevillingshavere i de pågældende restauranter bibeholdes for tiden indtil 31. marts 1971. 
Bevillingsnævnet har for sit vedkommende tilsluttet sig fællesudvalgets vedtagelse, - men med 
den tilføjelse, at tilladelserne inddrages ved ejerskifte.

2. at der fastsættes følgende antal restaurationer, der må have åbent i den officielle lukketid 
(kl. 24,00-5,00):

a. tilladelser til udvidet åbningstid til kl. 1,00: 10 stk.,
b. tilladelser til udvidet åbningstid til kl. 2,00: 2 stk.,
c. tilladelser til udvidet åbningstid til kl. 4,00: 2 stk.
Nævnet tilføjede, at politiet i henhold til loven, - med byrådets samtykke, - ved særlige 

lejligheder kan tillade længere åbningstid.
D.K.761.
Nævnets indstillinger vedtoges.

e. Ansøgning af 24.4.1970 fra Sundhedsplejerskernes kontor om, at sundhedsplejerske fru 
Bodil Elle gård ansættes som sundhedsplejerske i Slagelse distrikt I fra 1. april 1970.

Det sociale udvalg indstillede 15.5.1970, at ansøgningen imødekommes.
D.K.772.535.2.
Bevilgedes.



FORHANDLINGER 8.6.1970 31

f. Da den tidligere indehaver af tilladelsen til at drive bybuskørsel i Slagelse kommune, 
vognmand Eigil Larsen, er erklæret konkurs den 6.5.1970, har tilladelsen været opslået ledig i de 
lokale dagblade.

Ansøgninger var fremkommet fra:
firma Oluf Larsen, v/ vognmand Bent Larsen, Parkvænget 10, Slagelse, og 
rutebilejer Arne Nielsen, Østerbro 16, Slagelse.
Udvalget for veje og renovation indstillede 19.5.1970, at tilladelsen overdrages vognmand 

Bent Larsen.
Anbefalet af økonomiudvalget, der overfor Vestsjællands amtskommune på byrådets vegne 

har anbefalet denne overdragelse.
D.K.811.113.
Udvalgenes indstilling vedtoges med 18 stemmer.
Viggo Marker mente, at kørselen burde udføres ved offentlig foranstaltning.

g. Fra økonomiudvalget var fremsendt 30 stk. ansøgninger om skatteeftergivelse alle påført 
indstilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

6. Skolesager. 39
Skolekommissionen indstillede 15.5.1970, at lærer John Prehn ansættes som pædagogisk leder 

af hjælpeklasserne fra 1.6.1970 at regne.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 2 ansøgninger.
D.K.851.11.
Vedtoges.

Mødet mandag den 8. juni 1970, kl. 19
Fraværende: Vagn Høgh Jensen og Helge Jensen.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager. 40
a.-n. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
Til efterretning.

2. Andragender og forslag. 4j
a. Under henvisning til den gennem lovgivningen til indenrigsministeren meddelte hjemmel 

til efter indstilling fra kommunalreformkommissionen at gennemføre en finregulering af de ved 
kommunalreformen etablerede nye kommuners grænser, anmodede kommunalreformkommissionen 
21.5.1970 byrådet om senest inden den 1. august 1970 at indsende meddelelse til kommissionen 
om, hvorvidt og i bekræftende fald hvilke aktuelle ønsker om regulering af kommunens nuvæ
rende grænser byrådet måtte have modtaget henvendelse om fra kommunens beboere, eller som 
byrådet i øvrigt måtte have kendskab til.

D.K.071.2.
Der svares, at byrådet ikke har ønsker om regulering af kommunegrænserne.

b. Det sociale udvalg ansøgte 22.5.1970 om godkendelse af en forhøjelse af de nuværende 
dagplejepladser (80) til 100 pladser samt om en forhøjelse af plejevederlaget til kr. 440,- månedlig
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pr. barn (hidtil kr. 100,- ugentlig) og en forhøjelse af forældrenes betaling til kr. 160,- månedlig 
pr. barn (hidtil kr. 35,- ugentlig).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.842.751.
Bevilgedes.

c. Skolekommissionen fremsendte 26.5.1970 forslag til instruks for assisterende skolepsykolog 
ved Slagelse kommunale skolevæsen.

Forslaget var godkendt af Fælleslærerrådet.
Skolekommissionen oplyste, at undervisningsministeriet har godkendt, at stillingen som assi

sterende skolepsykolog oprettes med aflønning i lønramme 29 og med et pligtigt ugentligt time
tal på 14.

D.K.851.12.083.
Forslaget vedtoges.

d. Ansøgning af 20.5.1970 fra Invalide- og Folkepensionistforeningen, Slagelse, om et tilskud 
til foreningens udflugt i juli måned.

Foreningen ansøgte om et tilskud på kr. 32,- pr. deltager (forventet deltagerantal 400-500). 
Anbefalet af økonomiudvalget (konto 23.01.15.00, udflugter for pensionister m. fl.) 
D.K.078.51.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 19.5.1970 fra ASF - Dansk Folkehjælp, Slagelse afdeling, om et tilskud til 
hjælp til dækning af udgifterne ved den af afdelingen arrangerede udflugt for byens svagføre den 
24.6.1970.

Økonomiudvalget anbefalede, at der ydes kr. 32,- pr. deltager. (Konto 23.01.15.00). 
D.K.078.51.
Udvalgets indstilling vedtoges.

f. Ansøgning af 19.5.1970 fra ASF - Dansk Folkehjælp, Slagelse afdeling, om tilskud til 
hjælp til dækning af udgifterne ved afholdelse af en ferielejr for evnesvage børn i tiden 28.7. til 
8.8.1970 i Bild søkolonien.

Slagelse afdelings andel i lejrens samlede udgifter var anslået til kr. 2.500,-. 
Økonomiudvalget anbefalede, at der ydes et tilskud stort kr. 2.500,-. (Konto 23.01.15.00). 
D.K.078.51.
Udvalgets indstilling vedtoges.

42 3. Bevillings sager.
a. Ansøgning af 15.5.1970 fra udvalget for skolevæsen om en tillægsbevilling stor kr. 45.000,- 

for 1970-71 til konto 16.03.03.50 til montering af behandlings stol nr. 2 på tandklinikken på 
Mølle gårds skolen.

Udvalget fremsendte samtidig en prioritering af udbygningen af skoletandplejen i Slagelse, 
hvorefter der på budgettet for 1971-72 vil være at optage kr. 195.000,- til en transportabel klinik 
samt behandlingsstol nr. 2 på tandklinikken på Vestre skole.

Udvalget bemærkede, at der senere vil fremkomme forslag til en ordning vedr. tandregulering.
Bevillingen på kr. 45.000,- var anbefalet af økonomiudvalget med den tilføjelse, at der ikke 

hermed er taget stilling til den videre udbygning af skoletandplejen.
D.K.073.521.70/71.
Ansøgningen om kr. 45.000,- bevilgedes.

b. Fra skoledirektøren forelå 20.5.1970 forslag om, at der til brug for skolevæsenets kontor 
indgås lejemål om lejligheden Korsgade 5, III. (ovenover skolevæsenets nuværende kontorer) til 
indflytning 1.11.1970.

De nævnte lokaler har et bruttoareal på 170 m2, og den årlige leje andrager kr. 29.500,-.
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Skoledirektøren bemærkede, at sagen har været drøftet med udvalget for skolevæsen, der kan 
tiltræde lejemålets indgåelse.

Anbefalet af økonomiudvalget, der såfremt byrådet kan tiltræde forslaget, ansøgte om en 
tillægsbevilling stor kr. 20.000,- til konto 16.02.01.31.50.70/71 til dækning af lejeafgiften.

D.K.073.54.
Forslaget vedtoges, og tillægsbevillingen gaves.

c. Indstilling af 29.4.1970 fra udvalget for veje og renovation om, at Søndermarksvej mellem 
Sorøvej og Halling Ås i løbet af sommeren 1970 gennemføres som en foreløbig vej med 7 m 
asfalteret kørebane, men uden slidlag, kantbaner eller belysning.

Under forudsætning af, at projektet kunne godkendes, havde udvalget samtidig ansøgt om 
en tillægsbevilling stor kr. 230.000,- til dækning af udgifterne, - idet udvalget havde oplyst, at 
udgiften til en fuldstændig færdiggørelse af vejen kunne anslås til i alt kr. 380.000,-, - hvorfor 
der på et senere tidspunkt skal investeres ca. kr. 150.000,-.

Anbefalet af økonomiudvalget. (Konto 18.03.62.04.70/71).
Helge Jensen havde tiltrådt indstillingen, forudsat at arbejdet udføres af entreprenør efter 

offentlig licitation.
D.K.811.
Bevillingen gaves.
Et forslag fra Anderberg om arbejdets udførelse efter offentlig licitation blev forkastet med

18 stemmer mod 1 stemme.

4. Anlæg af parkeringsplads ved Ndr. Stationsvej. 43
Udvalget for veje og renovation indstillede 4.6.1970, at der af det på budgettet for 1970-71 

under konto 18.03.06 optagne beløb stort kr. 250.000,- til nye parkeringsanlæg anvendes ca. 
kr. 150.000,- til påbegyndelse af en offentlig parkeringsplads på det areal ved Ndr. Stationsvej, 
der er lejet af D.S.B.

For det nævnte beløb vil den østlige halvdel af parkeringspladsen med plads til 50 biler 
kunne etableres, - og det vil i så fald være muligt at indføre tidsbegrænset parkering på stations
forpladsen.

D.K.811.
Vedtoges.

5. Valg til udvalg, kommissioner m. v. 44
a. Ungdom s skolenævnet meddelte 19.5.1970, at nævnet har konstitueret sig med major E. 

Lindequist Madsen som formand og lærer Per Brilnning Poulsen som næstformand.
D.K.074.
Til efterretning.

b. Pritidsnævnet meddelte 20.5.1970, at nævnet har konstitueret sig med lærer Erik Mølgaard 
som formand og overfaktor Svend Aage ]ensen som næstformand.

D.K.074.
Til efterretning.

c. Bestyrelsen for Slagelse Børnehaveseminarium meddelte 26.5.1970, at bestyrelsen har kon
stitueret sig med typograf Arnold Pedersen som formand og skolepsykolog Kaj Ove Jørgensen som 
næstformand.

D.K.074.
Til efterretning.
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d. Det sociale udvalg indstillede 29.5.1970, at fru Inge Jelsbak, Karolinevej 1, og overpostbud 
Arne Englen Jensen, Enghavevej 22, udpeges som de af byrådet valgte medlemmer til bestyrelsen 
for menighedsbørnehaven »NLarievang«.

D.K.074.
Vedtoges.

For lukkede døre.

45 6. Andragender og forslag.
a. Økonomiudvalget foreslog 3.6.1970,
1. at byrådets ordinære møder i juli måned d. å. aflyses, og
2. at økonomiudvalget bemyndiges til i juli måned at træffe fornødne beslutninger på byrå

dets vegne i de tilfælde, hvor enighed opnås blandt udvalgets medlemmer. Protokol
udskrifter tilsendes løbende byrådets medlemmer.

D.K.077.6.
Vedtoges.

b. Til den opslåede stilling som økonomisk medarbejder ved kommunen var indkommet én 
ansøgning fra cand.polit. Henry Kragshave, Sølystvej 33, Skanderborg.

Økonomiudvalget indstillede, at pågældende ansættes.
D.K.084.
Udvalgets indstilling vedtoges.

c. Afdelingsdyrlæge Kristian Lund Hermansen opsagde ved skrivelse af 25.5.1970 sin stilling 
ved levnedsmiddelkontrollen til fra træden 30. juni 1970.

D.K.084.
Til efterretning.

d. Økonomiudvalget meddelte 28.5.1970, at udvalget har godkendt et af bygningsinspektøren 
fremsat forslag om, at der med firmaet A/S H. Jul. Fjerring indgås en aftale om, at dette firma 
på honorarbasis er bygningsinspektoratet behjælpelig med ekspedition af byggesager vedr. som
merhusbebyggelser.

Eventuel fornøden bevillingsansøgning i den anledning vil senere blive fremsendt.
Økonomiudvalget indstillede samtidig, at der opslås en stilling ledig for en bygningskonstruk

tør i bygningsinspektoratet til besættelse snarest.
D.K.084.
D.K.785.
Godkendtes, ligesom indstillingen vedtoges.

e. Der forelå 12 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført indstilling fra økonomiudvalget. 
D.K.713.027.8.
Udvalgets indstillinger vedtoges.

46 7. Køb og salg af grunde.
Ansøgning af 21.5.1970 fra minemekaniker Alf Høg, Engblommevej 14, Køge, om køb af 

byggegrunden Jupitervej 3.
Stadsingeniøren oplyste 28.5.1970, at den nævnte grund, matr.nr. 64 r af markjorderne, af 

areal 765 m2, er ledig.
Pris inch el og vand, men excl. kloakbidrag kr. 25.857,-.
Økonomiudvalget indstillede, at grunden sælges til ansøgeren på de anførte vilkår. 
D.K.073.511.2.
Udvalgets indstilling vedtoges.
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8. Udstykningssager.
Ansøgning af 8.4.1970 fra landinspektør Poul Toft Jensen for træindustriarbejder Helge Ol

denborg, Halling Ås 16, om godkendelse af forslag til udstykning af matr.nr. 263 af Slagelse køb
stads markjorder til parceller til opførelse af énfamiliehuse.

Stadsingeniøren anbefalede 21.5.1970, at udstykningsplanen godkendes med den tilføjelse, at 
de på planen anførte vendepladser forøges til mindst 12x12 m.

Stadsingeniøren foreslog endvidere, at der i henhold til lov nr. 305 af 30.6.1922 om visse 
bestemmelser om parcelsalg afgives følgende erklæring:

»Bebyggelse: Parcellerne er i bygningsvedtægten for Slagelse kommune udlagt til åben, lav 
boligbebyggelse (byggeområde E 8).

Byggelinier: Al bebyggelse skal respektere byggelinier i en afstand af 8 m fra skel mod 
Søndermarks vej og 4 m fra skel mod private sideveje.

Vej: Grundene har ad de 8 m brede veje adgang til offentlig bivej, Søndermarksvej.
Fra grundene må der ikke være udkørsel eller udgang direkte til Søndermarksvej.
Der vil ikke blive pålagt grundene vejbidrag til Søndermarksvej.
Det bemærkes, at Søndermarksvej er anlagt ud for parcellerne nr. 1, 3 og 4, men ikke ud 

for parcellerne nr. 5, 6, 7, 8 og 9.
De private veje og stier skal anlægges efter et af vejudvalget godkendt projekt.
Kloak: Hovedledninger for regn- og spildevand forefindes i Søndermarksvej. Sideledninger 

til parcellerne vil blive udført ved kommunens foranstaltning. Der vil blive pålignet ejendommen 
kloakbidrag i henhold til landvæsenskommissionens kendelse af 3. august 1965.

El, vand, gas, fjernvarme: Tilslutning til el og vand er mulig mod normal betaling af tilslut
ningsafgift.

Der er ikke mulighed for forsyning med gas eller fjernvarme.
Vejnavne: Den nordlige sidevej er navngivet »Saturnvej«. Den sydlige sidevej er navngivet 

»Uranusvej«.
Sælgeren er pligtig at gøre eventuelle købere bekendt med byrådets erklæring.«
Anbefalet af økonomiudvalget med det af stadsingeniøren afgivne forslag til erklæring. 
D.K.777.8.711.5.
Forslaget til erklæring vedtoges, og det af stadsingeniøren foreslåede vilkår for udstyknings

planens godkendelse vedtoges. Det vedtoges, at der på parcellerne skal udlægges parkeringsplads 
til 2 biler, og denne bestemmelse skal medtages i parcelsalgserklæringen.

9. Boligsager. 48
a. Ansøgning af 14.4.1970 fra Sparekassen for Slagelse og Omegn om tilladelse til at inddrage 

lejligheden Nytorv 11, I. til kontorlokaler.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.46-11.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 23.4.1970 fra A/S Dansk Shell om tilladelse til at nedrive ejendommen 
Jernbanegade 28, der er frigjort for lejere.

Anbefalet af udvalget for faste ejendomme.
D.K.778.52.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 9.4.1970 fra Slagelse Andels Svineslagteri om tilladelse til at leje 2 lejligheder 
i Fællesorganisationens Boligforening til brug for fremmedarbejdere.

Anbefalet af boliganvisningsudvalget under den forudsætning, at boligforeningen fører fornø
den kontrol med, at lejlighederne ikke bebos af flere end én fremmedarbejder pr. værelse.
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Økonomiudvalget kunne ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.
D.K.778.5.073.551.
Kunne ikke imødekommes.
Viggo Marker stemte hverken for eller imod beslutningen.

d. Ansøgning af 14.4.1970 fra Møbelmessen, Løvegade 16, om tilladelse til at inddrage en 
ledig lejlighed i ejendommens sidehus til brug for forretningen.

Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.35-16.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 8.4.1970 fra B. E. Vilium s en, Glen te vej 9, om tilladelse til at inddrage ét 
værelse af ejendommens 1. sals lejlighed til eget brug.

Anbefalet af boliganvisningsudvalget, - således at den resterende del af 1. sals lejligheden 
opretholdes.

D.K.778.54.14-9.
Bevilgedes.

f. Ansøgning af 27.4.1970 fra Snedker- og Tømrerforbundet, afdeling 34, Slagelse, om tilla
delse til at inddrage 1. sals lejligheden i ejendommen Slotsgade 34 til afdelingskontorer.

Forbundet bemærkede, at lejligheden i ejendommen Slotsgade 34 A, der tidligere er tilladt 
anvendt til kontorer atter vil blive udlejet til beboelse, så snart centralvarmeinstallation m. v. er 
tilendebragt.

Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.70-34.
Bevilgedes under de anførte forudsætninger.

g. Ansøgning af 9.4.1970 fra Erik Haupt, Set. Jørgen s gade 20, om tilladelse til at inddrage 
en 1. sals lejlighed i ejendommen til eget brug.

Slagelse byråd har i marts måned 1970 meddelt ansøgeren afslag på en lignende ansøgning. 
Boliganvisningsudvalget indstillede 2.6.1970, at ansøgningen imødekommes, - idet dog Maud 

Marker ikke havde tiltrådt indstillingen.
D.K.778.54.59-20.
Bevilgedes med 18 stemmer mod 1 stemme.

h. Ansøgning fra Hans Åge Andersen, Lillevangsvej 4, om tilladelse til at inddrage ejendom
mens 1. sals lejlighed til eget brug.

Anbefalet af boliganvisningsudvalget på betingelse af, at ingen del af den nedlagte lejlighed 
anvendes til udleje.

D.K.778.54.32-4.
Bevilgedes på de anførte vilkår.

49 10. Legatsager.
Legatbestyrelsen for Slagelse gymnasium og HE-kursus indstillede 28.5.1970, at Slagelse 

kommunes legat for studenter for 1970 tildeles student Torben Rasmussen, Slotsvænget 17, Sla
gelse.

Legatportionen udgør kr. 1.500,-.
D.K.073.526.27.
Vedtoges.

50 11. Skolesager.
a. Skolekommissionen indstillede 25.5.1970, at følgende - efter ansøgning - meddeles afsked 

fra Slagelse kommunale skolevæsen pr. 31. juli 1970 at regne:
1. læreraspirant Steen Renard Andersen, Marievangsskolen,
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2. adjunkt Helle Toxværd, gymnasiet, og
3. stud.scient. Dan Olsen, gymnasiet.
D.K.851.11.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 16.4.1970 fra overlærer ved Østre Skole, Hans Peter Hansen, om afsked 
med pension pr. 31. juli 1970 at regne på grund af sygdom.

Skolekommissionen indstillede 25.5.1970, at ansøgningen imødekommes med størst mulig 
pension.

D.K.851.11.
Bevilgedes som foreslået.

c. Ansøgning af 22.4.1970 fra lektor Hans Skov, gymnasiet, om afsked fra 31. juli 1970 at 
regne.

Skolekommissionen indstillede 25.5.1970, at ansøgningen imødekommes således, at ansøgeren 
bevilges afsked med pension.

D.K.851.11.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 27.4.1970 fra overlærer Esther Riishøj Petersen, Slagelse Gymnasium, om 
afsked med pension pr. 31. juli 1970.

Anbefalet af skolekommissionen 25.5.1970.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 13.4.1970 fra overlærer I. Krohn Carl om afsked pr. 31. juli 1970.
Skolekommissionen indstillede 25.5.1970, at ansøgningen imødekommes således, at der be

vilges ansøgeren afsked med pension.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

f. Skolekommissionen indstillede 25.5.1970, at det pligtige ugentlige timetal, - efter ansøg
ning, - for nedennævnte for skoleåret 1970-71 nedsættes således:

1. overlærer Aase Carstensen, Østre Skole, til 20 timer,
2. timelærerinde Anne Marie Florentsen, Østre Skole, til 19 timer,
3. lærerinde Geske Hartvig, Østre Skole, til 20 timer,
4. lærer Steen Jespersen, Østre Skole, til 20 timer,
5. overlærer Sonja Johnsen, Møllegårdsskolen, til 18 timer,
6. overlærer Kirsten Kiilerich, Vestre Skole, til 24 timer,
7. lærerinde Edith Nørgaard, Nørrevangsskolen, til 24 timer,
8. lærerinde Else Nørskov, Vestre Skole, til 21 timer,
9. overlærer Karen Post, Nørrevangsskolen, til 21 timer,
10. overlærer Birthe Tofterup, Vestre Skole, til 24 timer og
11. lærerinde Gitte Sørensen, Vestre Skole, til 16 timer.
D.K.851.11.
Vedtoges.

g. Skolekommissionen indstillede 28.5.1970, at nedennævnte timelærere/lærerinder, der er 
ansat ved Slagelse kommunale skolevæsen fastansættes fra 1. august 1970 at regne:

Steen Bach Nielsen, Nørrevangsskolen,
Erik Skafdrup, Nørrevangsskolen,
Lolo Forsberg, Nørrevangsskolen,
Annie Steen Jensen, Møllegårdsskolen.
D.K.851.11.
Vedtoges.



38 FORHANDLINGER 22.6.1970

h. Skolekommissionen indstillede 25.5.1970, at følgende ansættes ved Slagelse kommunale 
skolevæsen fra 1. august 1970 at regne:

som fast lærer: aspirant Peter Clemmensen, Haslev, og
som timelærer: lærerstuderende Erling Sand Pedersen, Gedved Statsseminarium. 
D.K.851.11.
Vedtoges.

i. Skolekommissionen indstillede 28.5.1970, at følgende ansættes ved Slagelse gymnasium og 
HF-kursus fra 1. august 1970 at regne:

som overenskomstlønnet adjunkt: cand.mag. Lis Kornum, Nærum, og
som overenskomstlønnet adjunkt på prøve: cand.mag. Elisabeth Næstholt Jensen, København.
Ved ansøgningsfristens udløb af nogle opslåede adjunkt/lektorstillinger var indkommet 3 

ansøgninger.
D.K.851.11.
Vedtoges.

51 12. Pensionssager.

Mødet mandag den 22. juni 1970, kl. 19
Fraværende: Viggo Larsen.

Til behandling forelå:

52 1- Efterretningssager.
a.-m. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
a.-m. Til efterretning.

53 2. Andragender og forslag.
a. Forslag til parcelhusservitutter samt til særlige salgsvilkår for
16 parceller af matr. nr. 64 f og 278 h af Slagelse købstads markjorder og
6 parceller af matr.nr. 259 af Slagelse købstads markjorder.
D.K.073.511.2.003.13.
Vedtoges.

•b. Vognmand Bent Larsen havde 4.6.1970 fremsendt forslag til ændring af bybusruterne, 
hvorefter der oprettes 4 buslinier.

Udvalget for veje og renovation anbefalede 10.6.1970 det fremsendte forslag, idet udvalget 
samtidig indstillede, at de fornødne ændringer i stoppestedernes afmærkning foretages af kommu
nen. Udgiften herved var anslået til max. kr. 2.000,-, der af udvalget foresloges afholdt på konto 
18.13.02.02.50.70/71.

Økonomiudvalget indstillede, at forslaget til ændring af bybusruteme og indstillingen fra 
udvalget for veje og renovation godkendes.

D.K.811.113.
Udvalgenes indstillinger blev tiltrådt.

c. Bøme- og ungdomsværnet fremsendte 9.6.1970 udkast til en overenskomst om et fælles 
sagkyndigt team for familievejledningsordningerne i Fuglebjerg, Hashøj, Høng, Skælskør og Sla
gelse kommuner.
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Værnet bemærkede, at overenskomsten ikke vil bevirke merudgifter til familievejlednings
ordningen i forhold til budgettet.

Økonomiudvalget indstillede, at udkastet godkendes.
D.K.842.55.
Udkastet blev godkendt. Inger Nørgaard mente ikke, at udkastet indeholder den rette løsning 

og mente også, at man burde have drøftet det alternativ, der tidligere blev forkastet i fælles
udvalget.

d. Ansøgning fra Det Danske Spejderkorps, 2. Hellig Anders Flok, Trop og Klan om etable
ringstilskud til en fritidsgrund, matr.nr. 18 d, Slots-Bjergby by. Etableringsudgift: kr. 25.000,-.

Fritidsnævnet og fritidskommissionen kunne ikke anbefale ansøgningen, idet det ansøgte til
skud ikke skønnes at falde ind under fritidsloven.

D.K.851.915.3.
På forslag af Lindequist Madsen tilbagesendes sagen til fritidskommissionen til fornyet over

vejelse.

e. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 10.6.1970, at Slagelse Centralbiblioteks filial 
i Kindertofte nedlægges pr. 1.7.1970, og at der herefter planlægges en betjening af områdets be
boere ved hjælp af bogbus.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.852.
Vedtoges.

f. Forslag af 11.6.1970 fra Center-Listen om, at byrådet snarest i august måned ekstraordinært 
samles til en uformel drøftelse (»brain storming«) af den fremtidige udvikling i kommunen.

D.K.073.521.
Forslaget drøftedes med det resultat, at der på et senere tidspunkt arrangeres en sammen

komst for byrådets medlemmer med fri diskussion.

3. Valg til udvalg, kommissioner m. v.
a. Boligkommissionen meddelte 8.6.1970, at kommissionen har konstitueret sig med Arnold 

Pedersen som formand.
D.K.074.
Til efterretning.

b. Fritidskommissionens meddelelse af 4.6.1970 om kommissionens sammensætning i henhold 
til lov af 9.2.1970 om styrelsen af kommunens skolevæsen og af virksomhed efter lov om fritids
undervisning m. v. Kommissionen meddelte endvidere, at den havde konstitueret sig med læge
assistent Pia Kiørboe til formand og typograf Arnold Pedersen til næstformand.

D.K.074.
Til efterretning.

c. I henhold til § 22 i vedtægterne for »den selvejende byggevirksomhed for Set. Peders 
kommune« vil der af kommunalbestyrelsen være at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen.

(Tidligere valgt af Slagelse Set. Peders landsogns kommune: lagerarbejder Johan Denta og 
revisor Simon Rud Nielsen).

D.K.074.
Johan Denta og G. Bjørsum valgtes.

d. Som følge af bestemmelserne i lov nr. 227 af 27. maj 1970 om styrelse af sociale og visse 
sundhedsmæssige anliggender vil der være at nedsætte et nyt børne- og ungdomsværn pr. 1. juli 
1970, idet det af byrådet med tiltræden den 1. april 1970 nedsatte børne- og ungdomsværn ikke 
er i overensstemmelse med ovennævnte lovs bestemmelser.

54



40 FORHANDLINGER 22.6.1970

I henhold til lovens § 7 består børne- og ungdomsværnet af 5-1 medlemmer, hvoraf et flertal 
af medlemmerne skal udpeges blandt medlemmer af byrådet, medens der til de øvrige pladser i 
værnet også kan udpeges andre beboere i kommunen, for så vidt de pågældende er valgbare til 
kommunalbestyrelsen og må antages at have indsigt i børne- og ungdomsforsorgen.

'Formanden for og yderligere mindst 1 medlem af det sociale udvalg skal vælges til medlemmer 
af værnet, og formanden for det sociale udvalg er tillige formand for værnet, hvis han ønsker det. 

Værnets formand og næstformand skal være medlemmer af det sociale udvalg.
Samtidig med valg af medlemmer til værnet skal vælges et antal suppleanter, af hvilke et 

flertal skal have sæde i byrådet, medens de øvrige skal opfylde fornævnte betingelser om valgbar
hed til kommunalbestyrelsen og indsigt i børne- og ungdomsforsorg.

D.K.074.
Følgende valgtes: Til medlemmer: Frode Hansen, Inger Munk Hansen, Mary Larsen, Chr. 

Lærke, Pia Kiørboe, Inger Nørgaard og Astrup Madsen. Til suppleanter: Marie Andersen, Aage 
Knudsen, Kjeld Hansen, Aage Nørgaard, Henry Madsen, Tove Munthe Fog og Knud Geckler.

For lukkede døre.

55 4. Andragender og forslag.
a. Ansøgning af 22.5.1970 fra Jens Alfred Jensen, Testgaarden, Kirke Stillinge, om autorisa

tion som kloakmester.
Anbefalet af udvalget for veje og renovation.
D.K.777.8.628.2.072.211.
Bevilgedes.

b. Tilbud af 4.6.1970 fra Kommunernes gensidige forsikringsforening på følgende ændringer 
i den for byrådsmedlemmer under Slagelse kommune tegnede kollektive ulykkesforsikring:

a. en forhøjelse af forsikringens dækning ved dødsfald og ved fuldstændig og stedsevarende 
invaliditet fra kr. 100.000,- til kr. 200.000,-, - mod en årlig præmieforhøjelse på kr. 20,- 
(hidtidig præmie kr. 20,- pr. medlem),
b. supplementsforsikring omfattende tilskadekomst, der indtræffer på den direkte vej fra 
bopæl eller arbejdssted til møde i kommunens tjeneste og på den direkte vej fra sådant møde 
tilbage til bopæl eller arbejdssted, dog tidligst 1 time før mødets begyndelse respektive 
1 time efter mødets afslutning. Tillægspræmie for dette supplement ved dækningssummen 
kr. 200.000,- andrager kr. 6,- pr. år pr. medlem.
Indstillet af økonomiudvalget til byrådets godkendelse, - forudsat at gruppemøder henregnes 

til møder i kommunens tjeneste.
D.K.073.515.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Tilbud af 12.6.1970 fra Sparekassen for Slagelse og Omegn om et lån stort 1,2 mill. kr. 
til hjælp til dækning af kommunens udgifter ved udvidelsen af Marievangsskolen. Variabel rente, 
for tiden 10 % p. a., kurs 94, afdragstid 12 år.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.527.
Accepteres.

d. Ansøgning af 8.6.1970 fra en boliggruppe om dækning af udgifterne ved udgivelsen af en 
rapport om værelsessituationen i Slagelse.

Økonomiudvalget indstillede, at der ikke ydes dækning for udgifterne.
D.K.078.51.
Viggo Marker foreslog et tilskud på kr. 200,-. Forkastedes med 14 stemmer mod 3 stemmer. 

Herefter ydes altså ikke tilskud.
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e. Reservedyrlæge H. Aarslev Jensen opsagde 5.6.1970 sin stilling ved levnedsmiddelkontrol
len til fratræden 30. september 1970.

D.K.084.
Opsigelsen toges til følge.

f. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune var fremsendt til erklæring en ansøg
ning fra fragtmand Knud Sørensen, København, om fornyelse af den ham meddelte koncession 
til fragtmandskørsel på strækningen Skagen-København.

Anbefalet af udvalget for veje og renovation.
D.K.811.113.078.6.
Anbefales.

g. Fra økonomiudvalget var fremsendt 30 ansøgninger om skatteeftergivelse alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

h. Ansøgning af 23.4.1970 fra Slagelse Handelsstandsforening om tilladelse til etablering af 
tivolipladser ved Moulin Rouge, på Sjællandske Banks parkeringsplads, Klingeberg, og på Banken 
for Slagelse og Omegns parkeringsplads i Bjergbygade i forbindelse med et af foreningen påtænkt 
arrangement af et sommermarked den 30. juli-2. august og den 20. august-23. august d. å. Tivoliet 
agtedes holdt åbent i tiden fra kl. 12,00-kl. 22,00 i de anførte tidsrum. I forbindelse med marke
det agtedes endvidere ophængt ca. 25 cm lange plasticstrimler over gaderne i bykernen.

Udvalget for veje og renovation indstillede 16.6.1970, at ansøgningen imødekommes. 
D.K.855.3.795.893.
Bevilgedes på vilkår, at de nævnte plasticstrimler ophænges også efter aftale med elværket.

5- Boligsager.
a. Ansøgning af 22.5.1970 fra Ole Winther Hansen, Byvej 11, om tilladelse til at inddrage 

en ledig lejlighed i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K.778.54.212-11.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 15.5.1970 fra ingeniør Sigfred Lorentzen om tilladelse til at anvende stue
lejligheden i ejendommen Ingemannsvej 11 til erhvervsformål.

Boliganvisningsudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K.778.54.24-11.
Bevilgedes.

c. Ansøgning af 21.5.1970 fra Steen Hegnet Andersen, Herluf Trollesvej 20, om tilladelse 
til at sammenlægge ejendommens 2 lejligheder.

Boliganvisningsudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K.778.54.19-20.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 2.4.1970 fra Chevron Oil A/S om tilladelse til at nedrive den eksisterende 
servicestation og beboelsesejendom på matr.nr. 7 b og 7 c af markjorderne, Skælskørvej 8.

Boliganvisningsudvalget indstillede, at der meddeles tilladelse til nedlægning af ejendommens 
2 lejligheder, idet udvalget bemærkede, at 1. sals lejligheden først er ledig fra 1. september d. å.

D.K.778.52.65-8.
Bevilgedes fra 1.9.1970.

e. Ansøgning af 5.6.1970 fra advokat E. Sejerøe Olsen, Gørlev, for overlæge fru Else Mor
tensen, Kloster gade 41, om dispensation fra bopælspligten i henhold til lov nr. 114 af 4. april 
1967 ved dennes erhvervelse af landbrugsejendommen matr.nr. 1 l, Nordruplund hovedgård.

56
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Boliganvisningsudvalget anbefalede 12.6.1970, at ansøgningen imødekommes, - foreløbig 
for 1 år.

D.K.823.11.073.551.
Bevilgedes for 1 år til 1.7.1971.

57 6. Legatsager.
a. Til efterretning for byrådet havde Slagelse Handelsstandsforening 17.3.1970 fremsendt 

legatregnskaber for året 1969 for:
1. købmand Carl Husted Andersens legat,
2. bankdirektør, købmand P. Thomsen og hustrus mindelegat.
Endvidere var til decision fremsendt legatregnskab for året 1969 for
3. fabrikant Vilh. Langes legat.
Sidstnævnte regnskab var revideret af Kommunernes Revisionsafdehng, der intet havde til 

regnskabet at bemærke.
D.K.073.526.27.
1.-2. Til efterretning. 3. Godkendtes.

b. Vedr. C. A. Lindberg og hustrus legat.
I henhold til ovennævnte legats fundats skal ledige portioner uddeles af byrådet og sogne

præsterne i Slagelse.
På foranledning af den i Slagelse byråds møde den 26.3.1962 trufne beslutning indstillede det 

sociale udvalg 12.6.1970, at en ledig portion af legatet tillægges følgende legatmodtagere med hver 
kr. 25,- halvårlig, således at de pågældende med virkning fra juni termin 1970 modtager kr. 150,- 
årlig af legatet:

Marianne Nikotine Risom, Set. Mikkelsgade 10, L, og
Eva Marie Elisabeth Hansen, Løvegade 21, II.
D.K.073.526-27.
Indstillingen vedtoges.

c. Uddeling pr. 10.6.1970 af Carl Otto Hansens legat.
For så vidt angår sidste års legatnydere:
a. Leif Nielsen, fortsætter denne sin skolegang efter sommerferien,
b. Tommy Nielsen, afslutter formentlig sin skolegang i indeværende måned.
For begge tidligere legatnyderes vedkommende foreligger erklæringer fra de respektive skoler. 
Økonomiudvalget indstillede, at sidste års legatnydere påny tildeles legatet.
D.K.073.526.27.
Leif Nielsen tildeles en portion. Den anden portion uddeles ikke i år.

58 7. Skolesager.
a. Ansøgning af 28.5.1970 fra overlærer Eigil Nielsen, Østre skole, om afsked pr. 31. juli 

1970.
Skolekommissionen indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

b. Skolekommissionen indstillede 18.6.1970, at lærerinde Pia Hansen, Haslev, ansættes som 
fast vikar ved Slagelse kommunale skolevæsen fra 1. august d. å. at regne.

D.K.851.11.
Vedtoges.
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c. Skolekommissionen indstillede 11.6.1970, at følgende ansættes ved Slagelse kommunale 
skolevæsen pr. 1. august 1970:

som fast lærerinde: aspirant Gerda Topsøe Kragh, Tømmerup,
som timelærerinde: lærerinde Inga Søberg Olsen, Skellebjerg, og
som fast vikar: lærerinde Margit Mikkelsen, Roskilde.

D.K.851.11.
Vedtoges for så vidt angår Gerda Kragh og Margit Mikkelsen, da Inga S. Olsen havde trukket 

sin ansøgning tilbage.

d. Vedr. den projekterede ny tilbygning m. v. til Marievangsskolen.
Økonomiudvalget indstillede 17.6.1970:

1. at der ydes den for projektets gennemførelse fornødne bevilling stor kr. 6.012.000,-,

2. at følgende entrepriser overdrages de ved den afholdte licitation lavestbydende entreprenø
rer til fastpristilbudene:

murerentreprisen:
Villy Nielsen, Slagelse ................................................  kr. 1.681.719,00

tømrerentreprisen:
Helge Jensen, Slagelse ................................................  kr. 593.996,00

snedkerentreprisen:
Slagelse Maskinsnedkeri, Slagelse.............................. kr. 152.500,00

blikkenslagerentre prisen :
Ove Nielsen, Slagelse..................................................  kr. 34.344,00

gulvbelægningsentreprisen:
Ernst Jørgensen, Slagelse ...........................................  kr. 159.827,90

malerentre  prisen :
Holger Christensen, Slagelse ......................................  kr. 114.206,00

el-entreprisen:
Næstved Elektriker A/S, Næstved .............................kr. 246.993,00

sanitetsentre prisen :
Smedegaarden/Ejner Christensen, Ugerløse.............. kr. 80.500,00

centralvarmeentreprisen :
Smedegaarden/Ejner Christensen, Ugerløse.............. kr. 122.344,00

ventilationsentreprisen:
Glent & Co. A/S, Rødovre .......................................  kr. 334.125,00

3. at licitationen kasseres for så vidt angår glarmester- og smedeentrepriserne,

4. at smedearbejdet om 3 måneder udbydes i bunden licitation mellem de ved den offentlige 
licitation 3 tilbudsgivere, og

5. at glarmesterentreprisen om 3 måneder overdrages glarmester Jan Petersen, Nykøbing Pol
ster, såfremt denne vedstår sit tilbud på entreprisen (kr. 81.000,-).

D.K.851.162.
Vedtoges.

8. Pensionssager. 59
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Økonomiudvalgets møde mandag den 13. juli
for på byrådets vegne at træffe beslutning i nedennævnte sager

Fraværende: Egon Jensen.

Til behandling forelå:

60 Andragender og forslag.
a. Forhøjelse af mælkepriserne fra den 29. juni d. å. som følge af, at tilsvarende forhøjelser 

er foretaget af detailmælkepriserne i Storkøbenhavn.
D.K.778.2:073.6.
Til efterretning.

b. Vedtægter for Grundejerforeningen Engtoften, matr.nr. 11 d, Kelstrup by.
Udvalget for faste ejendomme indstillede vedtægterne til godkendelse, såfremt der overalt 

rettes »Stillinge« kommune til Slagelse kommune.
Økonomiudvalget foreslog følgende tilføjelse til § 6: »Slagelse kommune indkaldes til såvel 

ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger på samme måde og med samme varsel som foran 
beskrevet, - jfr. deklarationen, stk. 4, sidste punktum.«

D.K.073.511.1.
Vedtægterne godkendtes med den af økonomiudvalget foreslåede tilføjelse.

c. Ansøgning fra Slagelse Handelsstandsforening om, at der i anledning af de arrangerede 
sommermarkeder 30.7.-2.8. og 20.8.-23.8. ved kommunens foranstaltning etableres midlertidige 
parkeringspladser på følgende steder:

cirkus-pladsen ved Teknisk skole,
den gamle idrætspark,
Østre skole (dog kun for 1. marked),
areal syd for Industrivej,
de ny parkeringspladser syd for sygehuset.

Endvidere foreslog foreningen en yderligere skiltning med henvisning til parkeringspladserne. 
Udvalget for veje og renovation indstillede, at der indrettes midlertidig parkering følgende 

steder:

den ny parkeringsplads ved sygehuset (kun såfremt asfaltbelægningen er færdig den 30.
d.m.),

cirkus-pladsen ved Teknisk skole,
Østre skole (som nævnt foran).

Endvidere udtalte udvalget, at yderligere skiltning vedr. parkeringspladser må være kom
munen uvedkommende.

D.K.811.656.1.01.
Indstillingen fra udvalget for veje og renovation vedtoges.

61 2. Valg til udvalg, kommissioner m. v.
Revalideringsværkstedet Resas bestyrelse.
Socialudvalget indstillede fru Tove Munthe Fog.
D.K.074.
Vedtoges.
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3. Interessegrupper i svømning i sommeren 1970. 62
Fritidsnævnet anbefalede 2 grupper på følgende betingelser:
1. at der kun udbetales løn til én instruktør pr. gruppe.
2. at materialeudgiften nedsættes til kr. 150,- pr. gruppe,
3. at gruppens aktivitet slutter senest kl. 20.00,
4. at udgiften til bustransport bortfalder og dækkes gennem indskrivningsgebyrer.
Fritidskommissionen havde tiltrådt indstillingen og ansøgte om følgende tillægsbevillinger 

for 1970/71:
Konto 16.61.05.01.9: Kommunale ungdomsklubber og andre fritidsarrangementer for ung

dommen kr. 7.250,-,
konto 16.61.05.11.4: Tilskud fra statskassen kr. 1.430,- - nettobevilling kr. 5.820,-.
Økonomiudvalget kunne ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.
D.K.073.521.70/71.
Kan ikke imødekommes.

4. Ungdomsskoleplan for Slagelse kommune. 63
Iflg. planen vil der blive 2 selvstændige ungdomsskoler, ledet henholdsvis af I. Levring og

Niels Borup Jacobsen samt 1 privat, nemlig Sydvestsjællands Ungdomsudvalgs Ungdomsskole, 
ledet af Jørgen Kristensen.

Endvidere forelå planer for virksomheden i den kommende vintersæson fra de 2 kommunale 
ungdomsskoler, Slagelse Ungdomsskole og Marievangs Ungdomsskole.

D.K.851.483.
Godkendtes.

5. Andragender og forslag. 64
a. Ansøgning fra Mogens Lund Nielsen om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester med 

værkstedsadresse Strandvej 28 (Poul W. Nielsen & Søn).
Udvalget for kommunale værker anbefalede.
D.K.072.211.
Kan ikke imødekommes, idet faderen i forvejen er autoriseret fra den pågældende virksomhed.

b. Ansættelse af fritidskonsulent.
Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede blandt 12 ansøgere driftsassistent 

Anders Ingemann Pedersen, Klostergade 24, og med en årsløn på kr. 62.000,-.
Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen på betingelse af, at det 1. år betragtes som et prøveår 

og med løn svarende til 1. løntrin i lønklassen kr. 19.800/23.940. Efter 1 års tilfredsstillende 
prøvetid oprykning til 2. løntrin. Bruttolønnen for 1. år vil blive kr. 46.871,52 og det følgende år 
kr. 48.951,40.

Økonomiudvalget foreslog endvidere, at der herudover ydes et bidrag til en pensionsforsik
ring på 10 pct. af lønnen excl. stedtillæg samt på betingelse af, at fritidskonsulenten selv bidrager 
med 5 pct. af de samme beløb. Ansættelsesforholdet efter funktionærlovens regler.

D.K.084.
Ingemann Pedersen ansættes pr. 1.8.1970 på de af økonomiudvalget foreslåede vilkår.

c. Ansøgning fra bibliotekar Eva Vang Olsen om afsked fra 31. august d. å.
Udvalget for kulturelle anliggender indstillede, at ansøgningen bevilges.
D.K.084.
Imødekommes.
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d. Indstilling fra udvalget for kulturelle anliggender om, at bibliotekar på prøve Hans Jubl 
Larsen, fastansættes fra 15. juli d. å.

D.K.084.
Vedtoges.

e. Ansøgning fra kommuneassistent Mette Stubkær Jørgensen, socialkontoret, om afsked fra
1. august d. å.

Socialudvalget indstillede, at ansøgningen bevilges. 
D.K.084.
Imødekommes.

f. Andragender om eftergivelse af skat med økonomiudvalgets indstillinger.
D.K.713.027.8.
Udvalgets indstillinger vedtoges.

65 6. Køb og salg af grunde.
a. Mekaniker Kristian P. Frederiksen, Gærdet 13, Køge.
Økonomiudvalget indstillede salg af matr.nr. 64 n af Slagelse købstads markjorder, areal 

770 m2 for en pris af kr. 28,- pr. m2 4- ledningsbidrag for el og vand samt kloakbidrag og 
iøvrigt på sædvanlige vilkår.

D.K.073.511.2.
Vedtoges.

b. Gert Jørgensen, Kalundborgvej 16.
Økonomiudvalget indstillede salg af parcellen matr.nr. 10 ci af Kirke Stillinge af areal 817 mz 

for en pris af kr. 30,- pr. m2 incl. a conto bidrag til kloakanlæg samt bidrag til hovedvandledning 
og vej og i øvrigt på samme vilkår, som grundene i det pågældende udstykningsområde. Der 
pålægges grunden de sædvanlige villaservitutter.

D.K.073.511.2.
Vedtoges. '

66 7. Boligsager.
a. Ansøgning fra Martin Christensen om tilladelse til at nedlægge lejligheden Strandvej 33, 

1. tv.
Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale. 
D.K.778.54.
Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning fra Svend Christensen om sammenlægning af 1. sals-lejligheden og stue-lejlighe
den i ejendommen Skælskørvej 30.

Boliganvisningsudvalget anbefalede.
D.K.778.54.
Imødekommes.

67 8. Skolesager.
a. Indstillinger fra skolekommissionen om følgende ansættelser:
cand.mag. fru Ebba Scharling, Hvidovre, som adjunkt ved gymnasiet fra 1. august d. å., 
timelærerinde Else Fuglsang, Østre skole, fastansættes fra 1. august d. å., 
timelærer Ole Raagaard, Vestre skole, ligeledes.
D.K.851.11.
Vedtoges.
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b. Ansøgning fra lærerinde Yrsa Hansen, Havrebjerg skole, om nedsættelse af det pligtige 
timetal til 19.

Skolekommissionen indstillede, at ansøgningen imødekommes for skoleåret 1970-71 med 
aflønning i forhold til det læste antal timer.

D.K.851.11.
Imødekommes mod aflønning som indstillet af skolekommissionen.

c. Indstilling fra skolekommissionen om, at ansættelsesdatoen for cand.scient. Per Lieberkind 
Larsen, gymnasiet, ændres fra 1. august til 1. februar 1970.

D.K.851.11.
Udsattes.

d. Ansøgning fra børnetandlæge Tom Christensen, Havretoften 38, om afsked fra hans stilling 
som deltidsbeskæftiget ikke-tjenestemandsansat børnetandlæge.

Skoleudvalget anbefalede fra 1.7.1970.
D.K.851.172.084.
Imødekommes.

e. Ansøgning fra murersvend H. Christensen, Korsørvej 20, om tilskud til datteren Marianne 
Højris Christensens ophold på Sorø Ungdomsskole fra 3.8.-20.12.1970.

Fritidskommissionen indstillede, at der bevilges kr. 1.400,-.
D.K.851.915.3.
Tilbagesendes til fritidskommissionen til fornyet erklæring under hensyn til meddelelse om 

ændring i statstilskuddet.

9. Pensionssager. 68

Økonomiudvalgets møde mandag den 27. juli
for på byrådets vegne at træffe beslutning i nedennævnte sager

Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:

1. Andragender og forslag. 69
Indstilling af 23.6.1970 fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger om, at der for regn

skabsåret 1969-70 ydes de 12 foreninger, der har imødekommet udvalgets anmodning om frem
sendelse af fortegnelser over foreningernes unge under 18 år, et tilskud på kr. 15,- pr. sådant 
medlem (ialt 1.626 medlemmer = kr. 24.390,-).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Vedtoges.

2. Valg af maskinsynsmand. 70
Økonomiudvalget indstillede 22.7.1970, at kommunen for så vidt angår det kommunale ma- 

skintilsyn opdeles i følgende områder, og at nedennævnte for perioden 1. juli 1970 til 30. juni 
1974 at regne vælges til maskinsynsmænd og stedfortrædere:

Slagelse, herunder den under Hashøj kommune tidligere beliggende del:
maskinmester Christian Karlsen, f. 29.5.1908, Olufsgade 9, st., 
stedfortræder: maskinfabrikant Th. Haugaard, f. 7.1.1904, Slotsalleen 8.
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Set. Peders:
tømrer Hans Christoffersen, f. 28.2.1903, Lillevangs vej 57, 
stedfortræder: smedemester Ebbe Kring, f. 21.5.1918, Søholmparken 55.
Stillinge:
boelsmand Svend Jespersen, f. 17.3.1914, Næsby Strand, 
stedfortræder: boelsmand Harald Larsen, f. 10.11.1904, Næsby Strand.
Set. Mikkels:
boelsmand Hans Jørgensen, f. 9.3.1915, Jernbjerg, 
stedfortræder: smedemester Poul Enøe Larsen, f. 27.5.1921, Slagstrup.
Hejninge:
gårdejer Harry Petersen, f. 31.1.1920, Hejninge, 
stedfortræder: gårdejer Poul Larsen, f. 13.6.1909, Hejninge.
Ves termose:
smedemester Aage Andersen, f. 29.5.1917, Gudum, 
stedfortræder: snedkermester Boye Carlo Jensen, f. 21.12.1933, Gudum.
Havrebjerg:
gårdejer Aksel Frandsen, f. 14.1.1904, Blæsinge Mark, Havrebjerg, 
stedfortræder: boelsmand Henning Andersen, f. 4.4.1942, Krænkerup pr. Havrebjerg.
Udvalget bemærkede, at bortset fra stedfortræderen for maskinsynsmanden i Havrebjerg er 

samtlige de foreslåede de hidtidige maskinsynsmænd og stedfortrædere.
Endelig tilføjede udvalget, at fabriksinspektøren for sit vedkommende -har erklæret de på

gældende for egnede samt givet samtykke til, at de 6 personer, der er fyldt eller fylder 65 år 
inden 30. juni 1974, genvælges.

D.K.074.
Vedtoges.

Por lukkede døre.

71 3. Andragender og forslag.
a. Økonomiudvalget indstillede 22.7.1970, at teknisk leder af Narssarssuaq flyveplads i Grøn

land Gunnar Christensen ansættes Î den ledige stilling som bygningskonstruktør ved Slagelse kom
mune med tiltræden 1. september d. å.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger.
D.K.084.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 18.6.1970 fra parkeringsvagt Jens Viggo Madsen om efterløn fra 1.7.1970 
at regne i henhold til understøttelsesordning for Slagelse kommunes løst ansatte personale. Madsen 
fratrådte på grund af sygdom sin stilling ved Slagelse kommune den 30. juni d. å.

Udvalget for veje og renovation indstillede 6.7.1970, at ansøgningen imødekommes. 
Understøttelsen vil andrage kr. 540,- årlig + dyrtidstillæg, p. t. kr. 2.220,-. 
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.831.087.43.
Bevilgedes.

c. Kloakering i Øster Stillinge.
Vejudvalget fremlagde til godkendelse forlig med 9 grundejere om erstatningssummer på ialt 

kr. 8.735,- for offentlige kloakledninger over private ejendomme. Endvidere fremlagdes forlig med 
gårdejer Knud Jørgensen, Øster Stillinge, om køb af et 575 m1 stort areal til renseanlæg for en 
pris af kr. 2.875,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.777.8:628.2.
Godkendtes.
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d. Forespørgsel af 1.6.1970 fra landvæsenskommissionen for Sorø amtskommunes 2. område 
i anledning af nogle for kommissionen indbragte vandindvindingssager for Kongsmark vandværk 
og Næsby Strands vandværk.

Udvalget for kommunale værker bemærkede 20.7.1970:
for så vidt angår Kongsmark, at den ønskede boring ligger umiddelbart inden for grænsen af 

Slagelse vandværks vandindvindingsområde, og udvalget kunne ikke anbefale etableringen af vand
værket, dels under hensyn til at dette værks vandindvinding eventuelt kan påvirke Slagelse vand
værks indvinding, og dels da udvalget fandt, at der er gode tekniske muligheder for forsyning af 
de områder, der ønskes forsynet fra Kongsmarks vandværk fra eksisterende vandværker,

for så vidt angår Næsby Strands vandværk havde udvalget for kommunale værker intet at 
erindre mod en eventuel udvidelse af vandindvindingsretten, der ikke vil kunne påvirke Slagelse 
vandværks indvindingsområde.

D.K.824.11.628.134.
Udvalgets udtalelse blev tiltrådt.

e. Fra økonomiudvalget var fremsendt 10 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

4. Skolesager. 72
a. Skolekommissionen indstillede 7.7.1970, at overlærer Arne Gilvang, Slagelse, ansættes 

som overlærer ved det kommunale skolevæsen fra 1.8.1970 at regne.
D.K.851.11.
Vedtoges.

b. Fornyet behandling af ansøgning fra murersvend H. Christensen, Korsørvej 20, om tilskud 
til datteren Marianne Højris Christensens ophold på Sorø Ungdomsskole fra 3. august til 20. de
cember d. å.

Skoledirektøren foreslog 16.7.1970, at der ydes pågældende et tilskud på kr. 1.890,-, - efter 
modtaget meddelelse om, at statstilskudet var nedsat til kr. 810,-. Opholdet koster kr. 2.700,-.

(Se mødet 13.7.1970, pkt. 8 e).
D.K.851.915.3.
Forslaget vedtoges.

Mødet mandag den 10. august 1970, kl. 19
Fraværende: Viggo Marker.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager. 73
a.-be. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
bf. Stadsdyrlægens beretning vedr. levnedsmiddelhygiejnen i Korsør og Slagelse for året 1969. 
D.K.773.1.073.551.
bg. Opgørelse over byggevirksomheden i Slagelse kommune i 1. kvartal 1970.
D.K.077.7.
bh. Skrivelse af 3.7.1970 fra tilsynsrådet for Vestsjællands amt, hvori meddeles generelt 

samtykke gældende for indeværende valgperiode til afgivelse af garanti for lån til betaling af be
boerindskud i henhold til § 94 i bekendtgørelse nr. 439 af 20.8.1969 af lov om boligbyggeri.

D.K.778.532.2.078.53.
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bi. Betænkning vedr. byudviklingsplan nr. 1 for Slagelse-egnen.
D.K.777.8.711.3.
bk. Fredningsnævnet for Sorø amt fremsendte 6.7.1970 udskrift af nævnets protokol vedr. 

udstykning af matr.nr. 1 ah, Antvorskov hovedgård, Set. Peders landsogn.
D.K.073.511.1.
a.-bk. Til efterretning.

74 2- Andragender og forslag.
a. Fornyet behandling af de af Center-Listen under 13.5.1970 fremsatte forslag om
1. undersøgelse af behov og muligheder for et kommunalt servicekontor,
2. udsendelse af spørgeskema til borgerne angående anlægsarbejder,
3. udarbejdelse af oversigt over de sammensluttede kommuners status pr. 1. april 1970 i bro

chureform til udsendelse til borgerne,
4. orientering til borgerne om anlægsarbejder og -omkostninger og
5. indførelse af månedlig spørgetime.

Efter en fornyet overvejelse af forannævnte forslag udtalte økonomiudvalget 4.8.1970:
»Ved den kommende behandling af budgettet for 1971/72 vil kommunens indbyggere blive 

gjort bekendt med byrådets planer for kommende finansår vedr. driftsudgifter og for investerings- 
og finansieringsplaner for de kommende fire år.

Til efteråret vil regnskaberne for de syv kommuner, som Slagelse er sammensluttet af, blive 
afsluttet og offentliggjorte, hvorved kommunens indbyggere bliver gjort bekendt med kommunens 
finansielle status.

Der arbejdes i øvrigt videre med den oplysende brochure, der ved den nye kommunes opret
telse blev besluttet udsendt til samtlige husstande i kommunen, som en fortsættelse af annonce
kampagnen den 31.3.1970.

Der udsendes ikke spørgeskemaer til kommunens indbyggere vedr. prioritering af kommunens 
større anlægsarbejder, idet en sådan prioritering må være en opgave, som byrådet alene er an
svarlig for.

Af administrative og økonomiske årsager oprettes der ikke noget kommunalt servicekontor, 
men det henstilles til udvalgene - inden for hvert sit område - at arbejde på, at borgerne får 
den bedst mulige vejledning.

Der indføres mulighed for, at kommunens indbyggere får lejlighed til skriftligt at stille 
spørgsmål til byrådet i et byrådsmøde hver anden måned. Regler herfor er udarbejdet af økonomi
udvalget til byrådets godkendelse«.

(Se mødet 25.5.1970, pkt. 2 c).
D.K.073.521.
Økonomiudvalgets udtalelse blev tiltrådt med 19 stemmer (1 medlem - E. L. Anderberg 

stemte imod).
Herefter forelagde borgmesteren de af økonomiudvalget udarbejdede regler for »spørgetimer«. 

- Disse vedtoges uden afstemning.

b. Center-Listen foreslog 29.7.1970, at byrådet tager initiativ til, at der dannes et »Vest
sjællands Initiativ Råd« i samarbejde med de kommuner, der i sin tid omfattedes af »Vestsjæl- 
landsplanen«.

Økonomiudvalget indstillede 5.8.1970, at forslaget ikke fremmes, bl. a. ud fra den betragtning, 
at aktuelle spørgsmål angående erhvervsudvikling i almindelighed næppe vil kunne løses i enighed 
mellem så mange opfattelser, som må forventes at komme til orde inden for en organisation med 
et område som det foreslåede.

D.K.073.5.
Center-Listen trak forslaget tilbage.
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c. Til byrådets endelige afgørelse fremsendte borgmesteren 6.8.1970 en af fritidskommissionen 
under 18.6.1970 fremsendt indstilling om godkendelse af 2 interessegrupper i svømning samt om 
en tillægsbevilling stor kr. 7.250,- til dækning af udgifterne herved.

Økonomiudvalget havde på byrådets vegne 13.7.1970 vedtaget, at kommissionens indstilling 
ikke kunne imødekommes.

At sagen påny fremsendes til byrådet var foranlediget af en henvendelse fra byrådsmedlem 
Pia Kiørboe, der over for borgmesteren har givet udtryk for, at økonomiudvalgets foranstående 
beslutning i sagen ikke var i overensstemmelse med den af byrådet givne bemyndigelse.

D.K.073.521.70/71.
Interessegrupperne kunne ikke godkendes. Denne beslutning blev truffet med 17 stemmer, 

2 medlemmer stemte for gruppernes godkendelse, medens 1 medlem undlod at stemme.

d. Ansøgning af 29.6.1970 fra K.T.A.S. om tilladelse til opstilling af et mønttelefonskab:
1. på Kierulffsvej på Fællesorganisationens Boligforenings grund,
2. på Skovvejen på Slagelse sociale Boligselskabs grund.
Udvalget for veje og renovation indstillede 22.7.1970, at ansøgningen imødekommes på be

tingelse af, at selskabet ved opstillingen respekterer oversigtsarealer q = 10 X 15 m ved udkørs
lerne fra parkeringspladserne.

D.K.811.
Imødekommes på den af udvalget for veje og renovation foreslåede betingelse.

e. Udvalget for veje og renovation indstillede 3.8.1970, at de nye boligveje på udstykningen 
af matr.nr. 1 f, Sønderupnørre by, under et benævnes »Rønnesbolm«, samt at bivej nr. 2 på 
strækningen fra Slagelse/Nykøbing landevej til Sønderupnørre landsby benævnes »Sønderupvej«.

Såfremt nærværende indstilling imødekommes, vil husnumrene på 7 ejendomme langs »Sønde
rupvej« være at ændre.

D.K.811.121.1.
Vedtoges.

f. Meddelelse fra udvalget for kommunale værker om en pr. 27.7.1970 gennemført forhøjelse 
af priserne på knuste koks, nøddekoks og kokssmuld.

D.K.824.11.662.741.22.
Til efterretning.

g. Fra skolekommissionen var 26.6.1970 fremsendt forslag til ny undervisningsplan for Sla
gelse kommunale skolevæsen.

Forslaget var tiltrådt af fælleslærerrådet.
D.K.851.12.
Godkendtes.

3. Privat børnehave i Kirke Stillinge.
Fra »Børnehaveforeningen i Kirke Stillinge« var fremsendt projekt samt ansøgning om god

kendelse heraf samt om støtte til opførelse af en privat børnehave på matr.nr. 9 i og 9 d af 
Stillinge by og sogn.

Blandt medlemmerne af det sociale udvalg og børne- og ungdomsværnet var divergerende 
opfattelser af, hvorvidt der er behov for institutionens oprettelse.

Økonomiudvalget anbefalede 24.6.1970, at projektet godkendes på betingelse af
1. at indtil 73 af pladserne kan besættes af det sociale udvalg, og
2. at børn fra hele kommunen stilles lige ved optagelse i børnehaven.
Den af bømehaveforeningen fremsendte ansøgning var 5.3.1970 godkendt af sognerådet i den 

daværende Stillinge kommune, men af fællesudvalget vedr. kommunesammenlægningen i Slagelse- 
området oversendt til endelig afgørelse i det nuværende Slagelse byråd.

D.K.842.711.

75
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Med 16 stemmer mod 4 stemmer vedtoges det at lade ansøgningen nyde fremme, herunder 
at yde lovmæssig regaranti for lån i bygninger og grund.

Økonomiudvalget bemyndigedes til at drage omsorg for, at manglende oplysninger til ansøg
ningen fremskaffes.

76 4. Valg til udvalg, kommissioner m. v.
a. Børne- og ungdomsværnet meddelte 1.7.1970, at værnet har konstitueret sig med social

udvalgsformand, arbejdsformidler Frode Hansen som formand og med afdelingsassistent Inger 
Munk Hansen som næstformand.

D.K.074.
Til efterretning.

b. Det sociale udvalg meddelte 22.4.1970, at der af byrådet i henhold til vedtægterne for 
»Børnehaveforeningen i Kirke Stillinge« vil være at vælge 1 medlem til foreningens bestyrelse.

Det sociale udvalg indstillede, at gårdejer Henry Madsen vælges som byrådets repræsentant. 
D.K.074.
Henry Madsen valgtes.

c. Da en ansøgning fra politiassistent Kristian Møbius om som følge af dennes udnævnelse 
til formand for skatterådet at blive fritaget for hvervet som medlem af ligningskommissionen er 
imødekommet af økonomiudvalget, - og stedfortræderen: H. Eskildsen er indkaldt til fast medlem 
af kommissionen for tiden indtil 30.6.1974, vil der være at vælge en suppleant for Harry Eskildsen.

D.K.074.
Viceskoleinspektør Bo Danscher valgtes.

For lukkede døre.

TI 5. Andragender og forslag.
a. Til den ledige stilling som afdelingsdyrlæge ved levnedsmiddelkontrollen var ved ansøg

ningsfristens udløb indkommet 1 ansøgning.
Stadsdyrlægen foreslog 28.7.1970, at ansøgeren: dyrlæge Svend Kraemer, Sorø, ansættes med 

tiltræden den 1.9.1970.
D.K.084.
Svend Kraemer blev ansat i den ledige stilling.

b. Økonomiudvalget indstillede 27.7.1970, at der med virkning fra den 1.4.1970 ydes murer
mester Viggo Larsen følgende honorar for dennes varetagelse af hvervet som brandinspektør i 
Slagelse: 25 øre pr. indbygger, reguleret med dyrtidstillæg og midlertidigt tillæg, d.v.s. for tiden 
kr. 1,24 pr. indbygger.

Udvalget indstillede endvidere, at der ydes brandinspektøren kørselsgodtgørelse for kørsel i 
egen bil: kr. 1.400,- årlig (som hidtil) eller kørselsgodtgørelse efter statens regler, - alt efter 
brandinspektørens eget valg.

D.K.084.
Indstillingen vedtoges.

c. Kommunernes Landsforening havde 8.7.1970 fremsendt overenskomst vedr. løn- og arbejds
forhold for ikke-tjenestemandsansatte sygeplejeassistenter og timelønnede sygeplejersker ansat ved 
kommunale alderdomshjem samt syge- og plejehjem m. v., - med virkning fra 1.4.1969.

D.K.832.
Til efterretning.

d. Kommunernes Landsforening havde 8.7.1970 fremsendt overenskomst vedr. løn- og ansæt
telsesforhold for sygehjælpere, - med virkning fra 1.7.1969.

D.K.832.
Til efterretning.
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e. Kommunernes Landsforening havde 23.6.1970 fremsendt overenskomst vedr. konstruktørers 
og tekniske tegneres ansættelsesforhold, - med virkning fra 1.4.1969.

D.K.832.
Til efterretning.

f. Fra økonomiudvalget var fremsendt 10 ansøgninger om skatteeftergivelse alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

6. Legatsager. 78
Ungdomsskolenævnet indstillede 4.8.1970, at den til uddeling i juni termin 1970 ledige 

portion stor kr. 1.000,- af Karen Favrholdts legat uddeles i portioner af kr. 500,- til
1. Ann-Charlotte Christensen, Nørre Ås 82, Slagelse, og
2. Lene Rohde Hansen, Kongelyset 60, Slagelse.
Ved ansøgningsfristens udløb fra indkommet 10 ansøgninger.
D.K.073.526.27.
Vedtoges.

7. Køb og salg af grunde. 79
a. Økonomiudvalget indstillede 31.7.1970, at kommunen af chauffør Niels E. Jensen af ejen

dommen matr.nr. 260 af Slagelse købstads markjorder erhverver et 4.366 m1 stort areal på føl
gende vilkår:

Købspris: kr. 10,- pr. m2, excl. kloakbidrag.
Overtagelsesdato: 1. september 1970.
Af købesummen betales V2 kontant ved overtagelsen, medens restbeløbet afdrages over 2 år 

mod forrentning 8 % p. a. og med 1. afdrag den 1. marts 1971.
Kommunen overtager vejbidraget for det nævnte areal samt udstykningsomkostningerne. 
D.K.073.511.1.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 6.7.1970 fra snedkermester Erling Nielsen, Tidselbjergvej 27, om køb af 
matr.nr. 64 i af Slagelse købstads markjorder, Venusvej 2.

Økonomiudvalget indstillede 29.7.1970, at ansøgningen imødekommes. Pris kr. 23.795,20 
inch el og vand, men excl. kloakbidrag.

D.K.073.511.2.
Indstillingen vedtoges.

8. Fredning langs motorvejen. 80
a. Fredningsplanudvalget meddelte 21.7.1970 dispensation fra naturfredningslovens 130 m 

landevejsgrænse for så vidt angår et af forsvarets bygningstjeneste udarbejdet projekt til opførelse 
af en kaserne på matr.nr. 12, Antvorskov hovedgård, Set. Peders landsogn. Dispensationen var 
meddelt på betingelse af, at den endelige beplantningsplan godkendes af fredningsnævnet efter 
samråd med fredningsplanudvalgets tekniske sekretariat.

D.K.811.625.711.1.
Til efterretning.

b. I anledning af en af Slagelse byråd til fredningsnævnet fremsendt ansøgning om dispensa
tion fra naturfredningsloven i anledning af udstykning og bebyggelse af ejendommen matr.nr. 76 a 
af Slagelse købstads markjorder har fredningsplanudvalget for Sorø og Præstø amter 23.1.1970 
fremsendt et forslag til en samlet plan for de arealer langs den nordlige side af motorvejen syd 
om Slagelse, for hvilke der endnu ikke er meddelt dispensation.
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Økonomiudvalget anbefalede 7.7.1970, at byrådet accepterer et af stadsingeniøren udarbejdet 
forslag til besvarelse, - hvorefter byrådet erklærer sig indforstået med som hovedregel at respek
tere naturfredningslovens krav om fredningslinier i afstanden 150 m fra motorvejen, idet man fra 
byrådets side dog henstiller, at der gives visse lempelser for så vidt angår matr.nr. 76 a, 69 ua 
og 69 uh.

D.K.811.625.711.1.
Forslaget til besvarelse af fredningsplanudvalgets skrivelse blev godkendt.

81 9- Boligsager.
a. Ansøgning af 21.7.1970 fra Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd om tilladelse til at 

inddrage 1. sals lejligheden i ejendommen Schweizerplads 10 til kontorer.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.63-10.
Imødekommes.

b. Ansøgning af 14.7.1970 fra landsretssagfører Herman Jensen for ejeren af ejendommen 
Slotsgade 31 B om tilladelse til at inddrage lejligheden stuen til venstre til erhverv (motorkontor).

Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes, bl. a. under 
hensyn til at lejligheden ikke er ledig.

D.K.778.54.70-31B.
Kunne ikke imødekommes.

c. Ansøgning af 4.5.1970 fra landsretssagfører Finn Tommerup om tilladelse til at inddrage 
en lejlighed i sidebygningen til ejendommen Nytorv 6 til erhverv (arkiv for sagførerkontor).

Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.46-6.
Imødekommes.

d. Ansøgning af 21.7.1970 fra Adolf Kristiansen, Set. Pedersgade 1, om tilladelse til at sam
menlægge to 1. sals lejligheder i ejendommen samme sted.

Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.62-1.
Imødekommes.

e. Ansøgning af 13.6.1970 fra landsretssagfører Herman Jensen om tilladelse til at inddrage 
en lejlighed i ejendommen Jernbanegade 2 til erhverv (urmager og optiker).

Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.25-2.
Imødekommes.

f. Ansøgning af 26.6.1970 fra Boligselskabet af 16. januar 1952 om godkendelse af en hus
lejeforhøjelse pr. 1.4.1970 med kr. 41,- pr. måned for de 2 lejligheder (huse) Vestre Ringgade 120 
og 128.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.778.532.
Godkendtes.

g. Fra Pællesorganisationens Boligforening var 29.6.1970 fremsendt regnskaber for året 1969. 
D.K.778.532.073.526.
Godkendtes.

h. Fra Den selvejende Byggevirksomhed for Set. Peders Kommune var fremsendt regnskab 
for 1969.

D.K.778.532.073.526.
Godkendtes.
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10. Skolesager. 82
Skolekommissionen indstillede 30.6.1970, at ansættelsesdatoen for ansættelsen af cand.scient.

Per Lieberkind Larsen, Gymnasiet, ændres fra 1.8.1970 til 1.2.1970.
(Se mødet 13.7.1970, pkt. 8 c).
D.K.851.11.
Vedtoges.

11. Socialsager. 83
Det sociale udvalg indstillede 6.8.1970, at byrådet tiltræder en af socialudvalget truffet afgø

relse om ydelse af hjælp til underhold til N. N. i tidsrummet indtil pågældende bliver udlært 
pr. 1.4.1971.

D.K.842.073.551.
Blev tiltrådt.

Mødet mandag den 24. august 1970, kl. 19
Fraværende: Inger Nørgaard, Vagn Høgh Jensen, Carl Veysmann Jensen.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager. 84
a.-r. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
a.-r. Til efterretning.

2. Andragender og forslag. 85
a. Økonomiudvalget indstillede 19.8.1970, at lov nr. 305 af 30.6.1922 om visse bestemmelser 

om parcelsalg, der hidtil har været gældende i den tidligere Slagelse, Slagelse Set. Peders landsogn 
og Stillinge kommune, fremover bliver gældende i hele den nye Slagelse kommune.

D.K.073.511.2.
Vedtoges.

b. Dansk Vandteknisk Forening opfordrede 29.6.1970 byrådet til at lade kommunens vand
forsyning tilslutte foreningen.

Udvalget for kommunale værker indstillede 31.7.1970, at opfordringen efterkommes.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.075.711.
Opfordringen efterkommes.

c. På foranledning af en forespørgsel fra Kildeskattedirektoratet anbefalede ligningskommis
sionen 14.8.1970, at fastsættelse af forskuds grundlaget i Slagelse kommune fortsat varetages af 
ligningskommissionen.

D.K.713.027.
Ligningskommissionens forslag blev tiltrådt.

d. Forespørgsel af 16.7.1970 fra boligministeriet om en udtalelse fra byrådet med hensyn til 
spørgsmålet om en eventuel sammenlægning af byudviklingsudvalgene for Slagelse-egnen, Korsør- 
egnen og Skælskør-egnen til ét byudviklingsudvalg og spørgsmålet om Hashøj kommunes fortsatte 
förbliven under et byudviklingsområde.

Under henvisning til Vestsjællands amtsråds tekniske udvalgs skrivelse af 6.7.1970 meddelte 
ministeriet, at det fandt, at spørgsmålet om repræsentation i et samlet byudviklingsudvalg bør
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drøftes mellem kommunalbestyrelserne og amtsrådet. Såvel ministeriet som byplannævnet var 
villige til at lade sig repræsentere ved fortsatte forhandlinger om sagen, såfremt dette ønskes.

Økonomiudvalget fremsendte 12.8.1970 sagen til byrådet med oplysning om, at der i udvalget 
er overvejende stemning for at fraråde sammenlægning af byudviklingsudvalgene.

D.K.777.8.711.3.
Med 7 stemmer mod 6 vedtoges at fraråde en sammenlægning.

e. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger ansøgte 10.8.1970 om tilladelse til, at det til 
indkøb af et kasseret fly til opstilling på en legeplads i Slagelse bevilgede beløb stort kr. 6.000,- 
i stedet anvendes til indkøb af legerigtige materialer.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.777.8.712.2.
Imødekommes.

f. Slagelse sociale Boligselskab havde 4.8.1970 fremsendt regnskab for selskabet for 1969, 
bilagt afdelingsregnskaber samt revisionsberetning.

D.K.778.532.073.526.
Godkendtes.

g. Fra V estsjællands amtskommune, teknisk udvalg var 10.7.1970 fremsendt til erklæring 
et i forbindelse med en projekteret ombygning og regulering af Holbæk-Slagelse landevejen syd 
for Næsby ved Skoven projekteret nyt gennemløb på vejens skæring med sognevandløb nr. 2, 
Kirkerenden i Sorterup-Ottestrup sogn.

Udvalget for veje og renovation indstillede 12.8.1970, at det af Det danske Hedeselskabs 
kulturtekniske afdeling i Slagelse under 13.3.1970 udarbejdede projekt, der er vedlagt sagen, god
kendes, idet dette efter udvalgets opfattelse ikke giver anledning til bemærkninger, heller ikke for 
så vidt angår funderingsdybde og vandslug.

D.K.79.
Udvalgets indstilling vedtoges.

h. Fornyet behandling af ansøgning fra Det Danske Spejderkorps, 2. Hellig Anders Flok, 
Trop og Klan om etableringstilskud til en fritids grund matr.nr. 18 d, Slots Bjergby by. Etablerings
udgift: kr. 25.000,-.

Efter fornyet behandling af sagen indstillede fritidskommissionen 17.8.1970, at byrådet anbe
faler, at der ydes statsstøtte i henhold til lov om fritidsundervisning m. v. af 6.6.1968, § 105, 
stk. 1.

(Se mødet 22.6.1970, pkt. 2d).
D.K.851.915.3.
Anbefales.

i. Ansøgning af 30.6.1970 fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger om bevilling af 
kr. 30.000,- til færdiggørelse af ridebanerne ved Frederikshøj.

Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger havde 10.8.1970 fremsendt specifikation over 
bevillingen samt skitseforslag til ridebanernes indretning.

Anbefalet af økonomiudvalget.
(Konto 20.09.120.40.70/71).
D.K.855.3.725.893.
Bevilgedes.

86 3. Valg til udvalg, kommissioner m. v.
a. Skatteinspektøren meddelte 7.8.1970, at ligningskommissionen har valgt formand Erik 

Holmgaard Jensen til kommissionens formand i stedet for politiassistent Kr. Møbius, der er ud
trådt af kommissionen.

D.K.074.
Til efterretning.
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b. Det sociale udvalg indstillede 14.8.1970, at Inger Nørgaard udpeges til medlem af bygge
udvalget vedr. opførelsen af vuggestuen »Marievang«.

D.K.074.
Inger Nørgaard valgtes.

c. Da boelsmand Svend Jespersen og boelsmand Harald Larsen, begge Næsby Strand, har 
ansøgt om fritagelse for at modtage valget som henholdsvis maskinsynsmand og stedfortræder for 
den del af kommunen, der omfatter den tidligere Stillinge kommune, indstillede økonomiudvalget 
21.8.1970, at der i stedet vælges:

som maskinsynsmand: gårdejer Evald Henriksen, Næsby Strand, og
som stedfortræder: gårdejer Carl Chr. M. Madsen, Næsby Strand.
D.K.074.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

For lukkede døre.

4. Andragender og forslag. 87
a. Indstilling af 13.8.1970 fra det sociale udvalg om ansættelse af Helga Sørensen, Marianne- 

vej 10, Slagelse, som kommuneassistent fra 1. oktober 1970.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Indstillingen vedtoges.

b. Til den ledige stilling som reservedyrlæge ved levnedsmiddelkontrollen var ved ansøg
ningsfristens udløb indkommet 3 ansøgninger.

Stadsdyrlægen foreslog 17.8.1970, at dyrlæge Sonja Hansen, København N, ansættes fra den 
1.10.1970 at regne.

D.K.084.
Sonja Hansen blev ansat fra 1.10.1970.

c. Ansøgning af 15.7.1970 fra gasværksarbejder Martin Kristoffer Hansen om afsked og efter
løn pa grund af alder og sygdom.

Udvalget for kommunale værker anbefalede 31.7.1970, at pågældende meddeles afsked og 
pension fra 1.9.1970.

Eventuel understøttelse i henhold til den for Slagelse kommunes løst ansatte personale gæl
dende understøttelsesordning udgør: kr. 540,- årlig + dyrtidstillæg, p. t. kr. 2.220,- = i alt 
årlig kr. 2.760,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.831.087.43.
Bevilgedes afsked med understøttelse.

d. Fra økonomiudvalget var fremsendt 35 ansøgninger om skatteeftergivelse alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

5. Udstykningssager. 88
a. Fra landinspektør Toft Jensen var 14.5.1970 fremsendt en ansøgning vedr. en omdeling 

mellem matr.nr. 418 og 419 af Slagelse købstads bygrunde, ejer A/S Fremtiden. Omdelingen var 
ønsket af hensyn til en projekteret tilbygning til Slagelse Private Realskole.

Ved en imødekommelse af ansøgningen samt en gennemførelse af det påtænkte byggeri vil 
udnyttelsesgraden på matr.nr. 418 blive højere end den i bygningsvedtægten fastsatte, hvilket 
forhold stadsingeniøren 12.8.1970 nærede betænkelighed ved, ligesom stadsingeniøren var betæn-
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kelig ved at give tilladelse til en fravigelse fra udstykningsloven med hensyn til minimumsgrund
størrelse.

Under hensyn til den betydning det har for realskolen at få foretaget en modernisering af 
bygningerne kunne stadsingeniøren dog anbefale ansøgningen.

Økonomiudvalget indstillede 19.8.1970, at omdelingen godkendes.
D.K.713.111.34/70.
Anbefales, idet de fornødne dispensationer fra bygningsvedtægten bevilgedes.

b. Udstykningsplan for matr.nr. 2 b og 14 d, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge sogn, 
var 21.4.1970 fremsendt.

Stadsingeniøren bemærkede 12.8.1970, at de af Stillinge bygningsråd under 16.2.1970 stillede 
betingelser for planens godkendelse var opfyldt, hvorfor stadsingeniøren anbefalede, at planen 
godkendes.

Økonomiudvalget indstillede 19.8.1970, at planen godkendes.
D.K.713.111.31/70.
Godkendtes.

c. Fra landinspektør Toft Jensen var 13.5.1970 fremsendt en sag angående skelforandring 
mellem matr.nr. 363 b og 346 a samt udstykningsplan for matr.nr. 363 b af Slagelse købstads 
markjorder.

Stadsingeniøren bemærkede 13.8.1970, at der iflg. ansøgningen skal overføres 80 nF fra 
matr.nr. 346 a, tilhørende Vestsjællands amtskommune (Centralsygehuset), til matr.nr. 363 b. 
Stadsingeniøren fandt, at der af arkitekt Gergelyffy bør erlægges en betaling for de 80 m2, idet 
stadsingeniøren tilføjede, at vurderingssummen for de pågældende ejendomme er kr. 30,- pr. m2.

Stadsingeniøren foreslog i øvrigt, at udstykningsplanen godkendes på betingelse af, at der 
i den deklaration, der skal tinglyses på ejendommen, indføjes bestemmelser vedr. bebyggelsens 
respekt af byggelinier, tinglysning af oversigtsservitut vedr. vejtilslutningen til Ingemannsvej og 
vedr. forbud mod adgang til Ingemannsvej.

Stadsingeniøren havde endvidere fremsendt forslag til byrådets erklæring i henhold til lov 
nr. 305 af 30.6.1922.

Økonomiudvalget indstillede 19.8.1970, at udstykningsplanen godkendes på de af stads
ingeniøren foreslåede betingelser, samt at der for arealstrimmelen mellem matr.nr. 363 b og 
Ingemannsvej betales kr. 30,- pr. m2.

D.K.713.111.35/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Fra landinspektør Uffe Flemberg, Høng, var 5.8.1970, - efter forhandling med frednings
nævnet og Slagelse kommune - fremsendt ansøgning om godkendelse af udstykningsplan for 
matr.nr. 1 dn, Antvorskov Hovedgård, tilhørende A/S Bent Nielsen Typehuse.

Stadsingeniøren oplyste 11.8.1970, at den nævnte ejendom er omfattet af den byplanvedtægt 
for Idagård-området, der er under udarbejdelse, og stadsingeniøren foreslog som følge heraf, at 
denne byplanvedtægts bestemmelser tinglyses som servitut på ejendommen og at dette bliver et 
vilkår for udstykningsplanens godkendelse.

Stadsingeniøren havde endvidere fremsendt forslag til erklæring i henhold til lov nr. 305 af 
30.6.1922.

Økonomiudvalget indstillede 19.8.1970, at planen godkendes på de af stadsingeniøren fore
slåede betingelser, dog at meddelelsen om de bestemmelser, der »vil blive« optaget i en byplan
vedtægt for området ændres til »agtes«.

D.K.713.111.54/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Fra landinspektør Uffe Flemberg, Høng, var 10.11.1969 til Slagelse Set. Peders landsogn 
fremsendt en ansøgning om godkendelse af udstykning af matr.nr. 1 ah af Antvorskov Hovedgård, 
Set. Peders landsogn, i 3 parceller, ejer: fabrikant Bent Nielsen.
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Stadsingeniøren bemærkede 11.8.1970, at den ønskede udstykning er i strid med det under 
udarbejdelse værende forslag til byplanvedtægt for Idagård, idet det nævnte areal iflg, byplan
forslaget kun må anvendes til offentligt og privat institutionsbyggeri m. v. I byplanforslaget er 
endvidere anført, at udstykninger kun må foretages på grundlag af en samlet plan for hele området.

Stadsingeniøren bemærkede, at der i forvejen er udstykket 4 parcelhusgrunde i området og, 
at ejendommen i den for den tidligere Slagelse Set. Peders landsogn kommune gældende bygnings
vedtægt er udlagt til åben lav boligbebyggelse.

Økonomiudvalget indstillede 19.8.1970, at der nedlægges forbud i medfør af byplanlovens 
§ 9 mod udstykninger, der er i strid med den under udarbejdelse værende byplanvedtægt.

D.K.713.111.55/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

6. Boligsager. 89
Ansøgning af 20.7.1970 fra arkitekterne Mogens Irming og Torben Garde, København, om 

tilladelse til nedrivning af en beboelsesbygning på matr.nr. 39 af Slagelse købstads bygrunde. 
Bygningen indeholder 3 lejligheder, - hvori lejerne af K.T.A.S. er opsagt pr. 1. januar 1971.

Boliganvisningsudvalget indstillede 12.8.1970, at der meddeles nedrivningstilladelse pr. 1. 
januar 1971.

D.K.778.52.5A-28.
Imødekommes pr. 1.1.1971 på betingelse af, at der forinden af ejeren skaffes lejerne andre 

passende boliger.

7. Skolesager. 9Q
a. Skolekommissionen indstillede 14.8.1970, at børnehavelærerinde Kirsten Buchwald, Sla

gelse, ansættes som fritidspædagog ved Slagelse kommunale skolevæsen med tjeneste på henholds
vis LI. Valby skole og Nørrevangsskolen og med begyndelsesløn i lønramme 7.

D.K.851.11.
Indstillingen vedtoges.

b. Skolekommissionen indstillede 14.8.1970, at Donald G. A. Mc. Arthur ansættes som over
enskomstlønnet adjunkt ved Slagelse gymnasium og HF-kursus fra den 1. august d. å. at regne på 
betingelse af, at Mc. Arthur opnår arbejdstilladelse.

D.K.851.11.
Indstillingen vedtoges.

c. Ansøgning af 20.7.1970 fra lærerinde Connie Pedersen, Stillinge Centralskole, om nedsæt
telse af det pligtige ugentlige timetal til 24.

Anbefalet af skolekommissionen for skoleåret 1970/71 mod, at pågældende aflønnes i forhold 
til det læste antal timer.

D.K.851.11.
Imødekommes mod aflønning i forhold til det læste antal timer.

d. Ansøgning af 15.7.1970 fra cand. mag. Lisbeth Hiort om orlov med fri vikar i tiden
3. oktober til 20. december d. å. for deltagelse i et pædagogisk kursus med henblik på undervis
ning i fransk.

Anbefalet af skolekommissionen 14.8.1970.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

e. Ansøgning af 10.8.1970 fra lektor Birthe Jacobsen om orlov uden løn i skoleåret 1970/71 
for at kunne tiltræde en stilling som amanuensis ved Odense Universitet.

Skolekommissionen indstillede 14.8.1970, at ansøgningen imødekommes.
D.K.851.11.
Bevilgedes.
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91 8. Socialsager.
a. Fra Vestsjællands amtskommune, social- og sundhedsudvalget var 1.5.1970 fremsendt til 

byrådets erklæring et af amtssundhedsplejersken i Sorø udarbejdet forslag til omlægning af sund
hedsplejerskedistrikterne i det hidtidige Sorø amt.

Det sociale udvalg anbefalede 14.8.1970 forslaget, hvorefter de i Slagelse kommune beskæf
tigede sundhedsplejersker udelukkende beskæftiges i Slagelse kommune.

Udvalget var endvidere af den opfattelse, at den foreslåede kombination af skole- og spæd- 
børnssundhedsplejen var gavnlig.

D.K.772.535.2.
Forslaget blev tiltrådt.

Mødet mandag den 14. september 1970, kl. 19
Fraværende: Palle Christoffersen og Viggo Marker.

Til behandling forelå:

92 1- Efterretningssager.
a.-n. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

o. Fredningsnævnet for Sorø amt har 26. august 1970 fremsendt udskrift af nævnets protokol, 
hvorefter det tillades Forsvarets Bygningstjeneste at opføre en kaserne på matr.nr. 12, Antvorskov 
Hovedgård, Set. Peders landsogn, i en afstand af mindst 50 m fra vejskellet, og således at 50 m 
bæltet mod landevejen tilplantes på nærmere angiven måde.

D.K.811.625.711.1.

p. Kommunernes Landsforening fremsendte 7. september 1970 en af det kommunale skatte
administrationsudvalg udarbejdet betænkning om hovedprincipperne for den fremtidige lokale 
ligningsadministration.

D.K.713.027.

q. Lukkelov-Ankenævnet meddelte 8.9.1970, at det finder, at den af byrådet til Slagelse 
Handelsstandsforening meddelte tilladelse til, at detailforretningerne i Slagelse byområde i anled
ning af afholdelse af sommermarked måtte holde åbne til kl. 20 torsdagene den 30.7. og 20.8. 
ikke burde være givet.

D.K.824.5.

a.-q. Til efterretning.

93 2. Andragender og forslag.
a. Kommunalreformkommissionen anmodede 31.8.1970 om en udtalelse i anledning af et 

fra beboerne i Grøfte-området i Slagelse kommune fremsat ønske om områdets overførelse til Sorø 
kommune.

Økonomiudvalget indstillede, at Grøfte-området forbliver under Slagelse kommune. 
D.K.071.2.
Et forslag fra Holger Jensen om, at det henstilles, at beboerne selv skal afgøre deres kom

munale tilhørsforhold forkastedes med 11 stemmer mod 7 stemmer, hvorefter økonomiudvalgets 
indstilling betragtes som vedtaget.

b. Fra fritidsnævnet var 10.7.1970 fremsendt diverse ansøgninger om oprettelse af interesse
grupper i vinteren 1970/71, med forslag til betingelser for gruppernes godkendelse.
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Fritidskommissionen anbefalede 17.8.1970, at 50 interessegrupper godkendes på de af 
fritidsnævnet foreslåede betingelser, - dog med den tilføjelse, at der til 15 grupper i svømning 
godkendes et beløb på kr. 12.000,- til bustransport.

Under forudsætning af, at fritidskommissionens forslag godkendes ansøgtes, - med skole
udvalgets anbefaling af 26.8.1970 - om en tillægsbevilling stor kr. 73.000,-.

En af Slagelse liberale Aftenskole efter ansøgningsfristens udløb fremsendt ansøgning om 
godkendelse af en interessegruppe i stoftryk kunne fritidsnævnet og fritidskommissionen ikke 
anbefale blev godkendt.

Økonomiudvalget indstillede, at fritidskommissionens forslag godkendes, herunder at der 
gives en tillægsbevilling stor kr. 73.000,-.

D.K.851.483.
D.K.073.521.70/71.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 1.7.1970 fra Folkeligt Oplysningsforbund om dækning af udgifterne ved 
indkøb af et lysbilledapparat og båndoptager til brug ved undervisningen af gæstearbejdere og 
andre udlændinge.

Anbefalet af voksenundervisningsnævnet og fritidskommissionen.
Skoleudvalget kunne 26.8.1970 ikke anbefale ansøgningen, men foreslog, at aftenskolerne 

henvises til at benytte folkeskolernes apparatur. Billedbånd kan indkøbes over folkeskolens budget.
Økonomiudvalget indstillede under henvisning til skoleudvalgets udtalelse, at ansøgningen 

afslås.
D.K.073.521.71/72.
økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Fællesgruppen henstillede 1.9.1970, at der træffes foranstaltninger til, at dagsorden og 
efterfølgende referat fra alle stående udvalg udsendes til samtlige byrådsmedlemmer.

Økonomiudvalget indstillede, at der udsendes referater af de stående udvalgs møder (bortset 
fra det sociale udvalgs særlige kompetenceområder) til de byrådsmedlemmer, der ønsker det.

D.K.077.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 21.8.1970 fra Slagelse Svømmeklub om dækning af diverse udgifter afholdt 
til de grupper i svømning og vandpolo, der af byrådet er afslået godkendt som interessegrupper. 
Klubben anmoder om dækning af i alt kr. 4.629,87.

Udvalget for sports-og fritidsforanstaltninger indstillede 25.8.1970, at der bevilges kr. 1.397,28 
til klubben til dækning af dennes udgift til indkøb af 2 stk. polomål.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Indstillingen fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger vedtoges.

f. Fra fritidsnævnet og fritidskommissionen var med anbefaling fremsendt et forslag til ord
ning for støtte til uddannelse af ledere og instruktører inden for fritidsvirksomhed for børn og 
unge.

Økonomiudvalget indstillede, at forslaget godkendes som gældende indtil udgangen af finans
åre: 1971/72.

D.K.078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

g. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 17.8.1970, at der til lokalafdelingen i Sla
gelse af organisationen »Musik og Ungdom« ydes en støtte i form af en garanti på max. kr. 4.000,-, 
hvilket beløb foresloges afholdt af Kino-teatrets kulturelle fond efter forudgående ansøgning til 
kulturministeriet.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Vedtoges.
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h. Udvalget for kulturelle anliggender fremsendte 17.8.1970 opgørelse vedr. regnskabsåret 
1969/70 for Sjællands Symfoniorkester. Af opgørelsen fremgik, at Slagelse kommunes andel udgør 
kr. 14.309,59, hvoraf allerede er indbetalt kr. 12.000,-. Restbeløbet kr. 2.309,59 foreslog udvalget 
afholdt som en tillægsbevilling i regnskabsåret 1969/70 på konto 23.124.09.

Økonomiudvalget indstillede, at bevillingen gives, idet beløbet dog foreslås afholdt på konto 
23.03.13.7.1970/71.

D.K.078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, idet det kulturelle udvalg blev anmodet om at over

veje kommunens stilling fremover til Sjællands Symfoniorkester.

i. De Danske Redningskorps havde 17.8.1970 fremsendt tilbud om udstationering af en red
ningsbåd på stationen i Slagelse.

Årligt vederlag for udstationeringen: kr. 2.800,-, dyrtidsreguleret med 1,5 % tillæg for hvert 
point reguleringspristallet overstiger 100. Af vederlaget vil Vz blive afholdt af Gørlev kommune, 
hvorfor Slagelse kommunes vederlag p. t. vil andrage kr. 2.240,- årligt. Eventuel aftale om udsta
tionering af redningsbåden vil blive gældende for en femårig periode.

Økonomiudvalget indstillede, at tilbudet accepteres under forudsætning af, at Gørlev kom
mune også tiltræder ordningen på de anførte vilkår.

D.K.781.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

k. Fra Grundejerforeningen Engtoften var 30.7.1970 fremsendt forslag til navngivning af 
vejene på matr.nr. 11 fo, Kelstrup by, Kirke Stillinge sogn. Foreningen foreslog følgende vej
navne: Grønkærvej, Grønbækvej, Grønhøj vej, Grøndals vej, Grønagervej og Engtoften.

Foreningen forespurgte samtidig, om opsætningen af skiltene foretages af kommunen.
Udvalget for veje og renovation indstillede, at de foreslåede vejnavne godkendes med den 

ændring, at navnet »Grøndalsvej« ændres til »Grøndalvej«.
Økonomiudvalget indstillede, at forslaget godkendes med den af udvalget for veje og reno

vation foreslåede ændring, idet økonomiudvalget samtidig indstillede, at udgiften til vejskilte 
afholdes af kommunen.

D.K.811.121.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

l. Skolekommissionen indstillede 25.8.1970, at stillingen som ungdomsskoleinspektør optages 
på skoleplan for Slagelse kommunale skolevæsen med aflønning i lønramme 29 og med et pligtigt 
årligt undervisningstimetal på 200 (5 ugentlige timer), der principielt læses i ungdomsskolen, 
men i det omfang, dette ikke er muligt, læses i folkeskolen.

D.K.851.12.
Vedtoges.

m. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 17.8.1970, at der anvendes kr. 1.500,- af 
kommunens kunstfond til indkøb af litografier til ophængning i kommunale bygninger og foreslog 
samtidig, at udvælgelsen af værkerne overlades til udvalget.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.854.
Vedtoges.

n. Udvalget for kulturelle anliggender fremsendte 17.8.1970 regnskab for 1969/70 vedr. 
Vestsjællands teaterkreds samt teaterkredsens ansøgning om tilskud for 1969/70 og 1970/71.

a. Udvalget indstillede, at teaterkredsens underskud for 1969/70 kr. 2.075,82 dækkes af 
Kinos kulturelle fond efter forudgående ansøgning til kulturministeriet.
b. Udvalget foreslog endvidere, at der udover det på budgettet for 1970/71 optagne beløb 
kr. 8.500,- til teaterkredsen ydes et beløb på maximalt kr. 10.000,- som tilskud til teater for 
unge og større børn, samt eksperimentalteater for unge.
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Efter anmodning fra økonomiudvalget havde udvalget for kulturelle anliggender 2.9.1970 
fremsendt en motivering for indstillingen om, at der udover det på budgettet 1970/71 optagne 
beløb kr. 8.500,- til Vestsjællands Teaterkreds ydes et beløb på max. kr. 10.000,- som tilskud til 
teater for unge og større børn samt eksperimentalteater for unge.

Udvalget oplyste, at de 10.000,- kr. ønskes anvendt som foran nævnt, af restbeløbet agtes 
kr. 5.000,- anvendt til udsendelse af brochure om sæsonens repertoire, eventuelt kr. 2.000,- til 
administration til teaterkredsen og restbeløbet som tilskud til billetkøbsordningen for unge under 
uddannelse.

Økonomiudvalget indstillede, at det af udvalget for kulturelle anliggender fremsendte forslag 
vedtages, - herunder at der gives en tillægsbevilling stor kr. 10.000,- for 1970/71.

Det sociale udvalg havde 31.7.1970 meddelt, at det ikke fandt, at der var behov for etable
ring af en abonnementsordning for folkepensionister.

D.K.854.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

3. Bevillings s ager.
a. Med skoleudvalgets anbefaling var 26.8.1970 fremsendt en af fritidskommissionen udfær

diget ansøgning om en tillægsbevilling til
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konto 16.61.02.01-1.......................... kr. 80.000,-
konto 16.61.02.03.06.......................... kr. 20.000,-

kr. 100.000,- 
hvoraf i tilskud vil indgå
konto 16.61.02.11.08.......................... kr. 40.000,-

kr. 60.000,- 

til dækning af udgifterne til forsøgsundervisning til HF i enkelte fag.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

b. Udvalget for veje og renovation ansøgte 2.9.1970 om tilladelse til, at der stilles yderligere 
kr. 30.000,- af det på budgettet for 1970/71 på konto 18.03.06 opførte beløb på kr. 250.000,- 
til rådighed for etableringen af parkeringspladsen på DSB-arealet ved Ndr. Stationsvej.

Den samlede bevilling til dette arbejde andrager herefter kr. 180.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Blev imødekommet.

c. Det sociale udvalg ansøgte, efter at have modtaget boligministeriets godkendelse af skitse
projekt til 2. etape af plejehjemmet, 6.5.1970 om en bevilling stor kr. 320.000,- til detailprojekte
ringen.

Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes, samt at udvalget for faste ejen
domme anmodes om at oprette kontrakt om arkitekt- og ingeniørhonorarernes beregning.

D.K.842.16.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, idet det overlodes til udvalget for faste ejendomme 

at søge at undgå fastprisordningen, men fastholde kravet til tidsfrister.

d. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger ansøgte 25.8.1970 om bevilling af kr. 150.000,- 
til anlæg af en grusbane til fodbold ved Frederikshøj. Beløbet foresloges afholdt af fonden »Til 
støtte for sportslige formål«, og arbejdet ønskedes igangsat i efteråret 1970.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.855.3.725.893.
Bevilgedes.
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95 4. Valg til udvalg og kommissioner m. v.
Ministeriet for offentlige arbejder, vejdirektoratet, meddelte 20.8.1970, at der efter gennem

førelsen af kommunalreformen pr. 1.4.1970 med Amtsrådsforeningen og Kommunernes Lands
forening var opnået enighed om den fremtidige sammensætning af bl. a. regionsudvalget vedr. 
vestmotorvejen fra Ølby til Skovse. Herefter vil Slagelse kommune fremover kun have én repræ
sentant i udvalget.

Udvalget for veje og renovation indstillede 1.9.1970, at Viggo Larsen forbliver i udvalget, 
medens Georg Bjørsum udgår.

D.K.074.
D.K.811.625.711.1.
Indstillingen fra udvalget for veje og renovation vedtoges.

96 -5. Budget 1971/72.
a. Budgetforslag 1971/72 over Slagelse kommunes indtægter og udgifter.
Forslaget er vedlagt de af økonomiudvalget udarbejdede investerings- og finansieringsplaner 

samt oplysninger om forventede kassebevægelser i det kommende regnskabsår.

b. Overslag over de kirkelige ligninger 1971/72.
Ifølge overslagene skal udskrives:
Slagelse Set. Mikkels og Hejninge:
kr. 783.661,00 (1970/71: kr. 694.237,00).
Slagelse Set. Peders: kr. 624.986,66 (1970/71: kr. 486.286,66).
Stillinge: kr. 139.865,00 (1970/71: kr. 129.340,00).
Sorterup og Ottestrup: kr. 153.290,06 (1970/71: kr. 120.582,79).
Sønderup, Nordrupvester og Gudum:
kr. 163.900,16 (1970/71: kr. 110.778,49).
Kindertofte: kr. 46.907,00 (1970/71: kr. 36.798,00).
Havrebjerg: kr. 53.154,00 (1970/71: kr. 39.702,00).
Del af Hasbøj, anslået: kr. 17.236,12 (1970/71: kr. 15.275,06).
I alt Slagelse kommune: kr. 1.983.000,00 (1970/71: kr. 1.633.000,00).
D.K.073.521.71/72.
a.-b. Oversendtes til 2. behandling, der finder sted den 28. d. m., kl. 18,00. 
Ændringsforslag kan fremsættes senest den 21. d. m., kl. 9,00, - underændringsforslag senest 

den 28. d. m., kl. 14,00.

For lukkede døre.

97 6. Andragender og jorslag.
a. Dyrlæge Sonja Hansen meddelte 2.9.1970, at hun på grund af overtagelse af stilling i nær

heden af København ikke kan tiltræde den hende tilbudte stilling som reservedyrlæge ved levneds
middelkontrollen.

Stadsdyrlægen foreslog som følge heraf, at reservedyrlæge N. E. Jensen, Kirkerup, ansættes. 
Økonomiudvalget indstillede, at dyrlæge N. E. Jensen ansættes i den ledige stilling. 
D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgninger om assistentstillinger ved Slagelse kommunes kontorer fra:
a. revisorassistent Erling Jensen, Skælskør,
b. kommuneassistent Else Jensen, Roskilde.
Økonomiudvalget indstillede de pågældende til ansættelse, henholdsvis pr. 15.9.1970 og 

1.11.1970.
D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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c. Forespørgsel af 24.8.1970 fra ejendomsmægler Anker Jensen om tilladelse til, at bygnin
gerne på ejendommen matr.nr. 1 c s af Antvorskov Hovedgård, Slotsallé 55, der tidligere har 
været anvendt til lager og frørenseri, fremover anvendes som lagerbygning for autoreservedele.

Stadsingeniøren oplyste 3.9.1970, at den pågældende ejendom er beliggende dels på matr.nr. 
1 cs, der i bygningsvedtægten for Set. Peders landsogn er udlagt til parcelhusbebyggelse og dels 
på matr.nr. 1 bt, der i samme bygningsvedtægt er udlagt til erhvervsbebyggelse.

Der arbejdes for tiden med et forslag til en partiel byplanvedtægt for området, hvorefter hele 
området mellem Teglværksvej, Slotsalleen, GI. Næstvedvej og motorvejen udlægges til åben lav 
boligbebyggelse.

Stadsingeniøren tilføjede, at der ikke er hjemmel til at hindre, at en erhvervsvirksomhed 
overgår til andet erhvervsformål, - hvorimod kommunen har hjemmel til at nægte enhver bygge
sag vedr. udvidelse eller ombygning af en sådan bygning.

Som følge heraf foreslog stadsingeniøren, at ansøgningen imødekommes, men at det meddeles 
ansøgeren, at der ikke kan forventes tilladelse til udvidelser eller ombygninger, hvorved bygningens 
værdi væsentligt forøges.

Stadsingeniøren havde endvidere fremsendt forslag til krav til det af landinspektør Toft Jen
sen som følge af det påtænkte salg af lagerbygningen udarbejdede forslag til udstykning af par
cellen.

Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes på de af stadsingeniøren fore
slåede betingelser, herunder at bygningen kun anvendes til lager.

D.K.777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Udvalget for veje og renovation indstillede 9.9.1970, at det efter en afholdt licitation 
laveste tilbud på anlæg af en offentlig parkeringsplads til 100 biler på det areal ved Ndr. Stations
vej, der er lejet af Danske Statsbaner, accepteres. Det laveste tilbud er indgivet af entreprenør 
Torben Hansen, Havretoften 32, Slagelse.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Vedtoges.

e. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er fremsendt til udtalelse en ansøgning 
fra fragtmand Kirsten Sørensen, Skælskør, om tilladelse til at overtage koncessionerne til at drive 
fragtmandskørsel på ruterne Flakkebjerg-Slagelse og Dalmose-Slagelse, idet der samtidig var 
ansøgt om tilladelse til en sammenlægning af disse ruter med ruten Skælskør-Boeslunde-Slagelse, 
som Kirsten Sørensen i forvejen har koncession til.

Anbefalet af udvalget for veje og renovation.
D.K.811.113.078.6.
Anbefales.

f. Udvalget for skolevæsen indstillede 9.9.1970, at tandlæge Amie Hjort Sørensen fra 
1.10.1970 at regne ansættes som deltidsbeskæftiget (2/3) ikke-tjenestemandsansat børnetandlæge 
ved skoletandklinikken med en prøvetid på 1 år og med løn og anciennitet i henhold til aftale 
mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening.

D.K.851.172.084.
Vedtoges.

g. Udvalget for skolevæsen indstillede 9.9.1970, at cand.odont. Elsebeth Kolind Schaap, Sorø, 
fra 1.11.1970 at regne tjenestemandsansættes som børnetandlæge ved skoletandklinikken med en 
prøvetid på 1 år og med løn og anciennitet i henhold til aftale mellem Kommunernes Landsfor
ening og Dansk Tandlægeforening.

D.K.851.172.084.
Vedtoges.
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h. Udvalget for kulturelle anliggender fremsendte 17.8.1970 ansøgning fra Kino-teatrets 
direktør Henry Sørensen om regulering af løn og tantieme i henhold til fremtidigt gældende 
vejledende satser for aflønning af godkendte biografledere. Udvalget indstillede, at Henry Søren
sens løn reguleres i overensstemmelse med de nye satser, samt at tantiemen fastsættes til 121^ pct.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.854.084.
Indstillingen fra udvalget for kulturelle anliggender vedtoges.

i. Fra økonomiudvalget var fremsendt 12 andragender om skatteeftergivelse samt 1 andra
gende om udsættelse med betaling af skat, alle påført indstilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

98 7. Køb og salS af grunde.
a. Økonomiudvalget indstillede 7.9.1970, at kommunen køber ejendommen matr.nr. 102 af 

Slagelse købstads markjorder, beliggende Vinkelvej 102, tilhørende arbejdsmand Svend Aage Ste- 
fansen. Pris kr. 47.000,-, hvoraf kontant betales kr. 19.942,27, overtages 2 prioriteter og for 
restsummen kr. 13.000,- udstedes 2 sideordnede gældsbreve à kr. 6.500,-.

D.K.073.511.1.
Vedtoges.

b. Advokat O. H. Paulsen meddelte 28.8.1970, at han som eksekutor i boet efter sadelmager
mester Harald Hansen var bemyndiget til at acceptere det af kommunen fremsatte tilbud om 
køb af matr.nr. 330 af Slagelse købstads bygrunde, Løvegade 21, for kr. 110.000,-, hvoraf halv
delen betales kontant og resten ved gældsbeviser, løbetid 10 år med halvårlige afdrag og forrent
ning 8 pct. p. a.

Advokaten meddelte, at det fra boets side forudsættes, at afdødes søster Eva Hansen får 
ret til at blive boende i stueetagen uopsigeligt, indtil frk. Hansen finder en anden passende 
lejlighed.

Økonomiudvalget indstillede, at kommunen erhverver ejendommen på de anførte betingelser, 
herunder at Eva Hansens lejemål bliver uopsigeligt i 3 år.

D.K.073.511.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning fra Knud Hansen, Brydes Allé 55, om køb af parcel 2 af matr.nr. 260 ved 
Pantholm.

Anbefalet af stadsingeniøren, der oplyste, at parcellens areal er 1.030 m2. Stadsingeniøren 
foreslog, at salgspris, salgsvilkår og servitutter fastsættes som for de øvrige parceller i Pantholm- 
kvarteret, herunder med pris kr. 33,80 pr. m2 incl. el og vand, men excl. kloakbidrag.

Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes på de af stadsingeniøren fore
slåede vilkår.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 20.8.1970 fra arkitekt B. Helmer Jørgensen, Jasminvej 68, om køb af parcel 
3 af matr.nr. 260 ved Pantholm.

Anbefalet af stadsingeniøren, der oplyste, at parcellens areal er 982 m2. Stadsingeniøren fore
slog, at salgspris, salgsvilkår og servitutter fastsættes som for de øvrige parceller i Pantholm- 
kvarteret, herunder med pris: kr. 33,80 pr. m2 incl. el og vand, men excl. kloakbidrag.

Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes på de af stadsingeniøren fore
slåede vilkår.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.



FORHANDLINGER 28.9.70 67

8. Boligsager. 99
a. Ansøgning af 31.7.1970 fra landsretssagfører Finn Tommerup for montør Arne Larsen om 

tilladelse til at inddrage 1. sals-lejligheden i ejendommen Hans Tausensgade 38 til eget brug.
Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.17-38.
Imødekommes.

b. Ansøgning af 26.8.1970 fra Niels Rytter, Sorøvej 146, om tilladelse til at inddrage en 
2-værelsers lejlighed i ejendommen til eget brug.

Boliganvisningsudvalget anbefalede ansøgningen, idet det oplystes, at den pågældende lejlig
hed bliver ledig pr. 1. oktober d. å.

D.K.778.54.73-146.
Imødekommes pr. 1.10.1970.

c. Ansøgning af 26.8.1970 fra elektroinstallatør Kaj Christensen om tilladelse til nedrivning 
af baghuset til ejendommen Smedegade 29.

Boliganvisningsudvalget indstillede 7.9.1970, at ansøgningen imødekommes fra det tidspunkt, 
de 4 lejligheder i baghuset er lovligt ledigblevne.

D.K.778.52.72-29.
Udvalgets indstilling vedtoges.

9- Skolesager. 1 QQ
Skolekommissionen indstillede, at timelærerinde Alice Holm Nielsen, Slagelse kommunale 

skolevæsen, fastansættes med virkning fra 1.8.1970.
D.K.851.11.
Vedtoges.

10. Socialsager. 101

Udenfor dagsordenen.

11. Vedr. Antvorskov Højskole. 102
Borgmesteren meddelte, at bestyrelsen for Antvorskov Højskole havde oplyst, at indenrigs

ministeriet har rettet henvendelse vedr. køb af højskolen. Der ønskedes omgående underretning, 
såfremt kommunen er interesseret i køb.

D.K.073.511.1.
Det vedtoges at meddele, at kommunen ikke er interesseret i at erhverve ejendommen.

Mødet mandag den 28. september 1970, kl. 18
Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager. 103
a.-m. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

n. Kommunernes Landsforening meddelte 7.9.1970, at der i foreningen den 1.4.1970 er 
etableret en planlægningsafdeling, som bl. a. skal videreføre og udbygge det bistandsarbejde, der 
hidtil har været ydet til rationalisering og planlægning i købstæderne.
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Planlægningsafdelingen kan mod et vederlag bistå kommunerne med løsningen af rationalise
ringsproblemer og udførelse af fysisk-økonomisk planlægning.

D.K.658.5.

o. Borgmesteren meddelte 18.9.1970, at detailpriserne på mælk og fløde fra samme dato var 
ændret til ( de hidtil gældende priser er anført i parantes ) :

sødmælk pr. 1/1 1 i flaske .............. .............. 135 øre (132 øre)
- - 1/1 1 i karton.............. .............. 145 øre (142 øre)
- - 1/2 1 ............................. ............. 84 øre ( 82 øre)
- i løsmål pr. 1/1 1.............. .............. 127 øre (124 øre)

kaffefløde pr. V2 1 .............................. .............. 252 øre (246 øre)
- - 1/4 1 .............................. .............. 133 øre (130 øre)

piskefløde: pr. 1/1 1 .......................... .............. 918 øre (886 øre)
- - V21.............................. .............. 476 øre (460 øre)
- - m.............................. .............. 243 øre (235 øre)

ymer pr. V21...................................................... 118 øre (116 øre)

De øvrige priser ændres ikke.
D.K.778.2.073.6.
a.-o. Til efterretning.

104 2. Andragender og forslag.
a. Udvalget for skolevæsen fremsendte 9.9.1970 forslag til ordning for den kommunale skole

tandpleje i skoleåret 1970/71.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.172.
Godkendtes.

b. Skolekommissionen foreslog 15.9.1970, at der for skoleåret 1970/71 som følge af den 
akutte lærermangel dispenseres fra den gældende undervisningsplan for det kommunale skolevæsen 
ved en tilføjelse til planens § 6 (vedr. deletimer).

D.K.851.12.
Godkendtes.

c. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede 8.9.1970, at der ydes Vestsjæl
lands Rideklub et tilskud på kr. 15,- pr. medlem under 18 år for regnskabsåret 1969/70 (69 med
lemmer).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Vedtoges.

d. Det sociale udvalg indstillede 14.8.1970, at Slagelse Ligbærerlaug ophæves fra udgangen 
af juli kvartal d. å.

Som motivering for indstillingen har udvalget oplyst, at det efter afgang af en del ligbærere 
samt af formanden for ligbærerkorpset har vist sig umuligt at skaffe nye ligbærere.

Efter forespørgsel fra økonomiudvalget har det sociale udvalg 22.9.1970 suppleret indstillingen 
med oplysninger vedr. opgavens løsning i diverse nabobyer. Ved sagens fornyede fremsendelse 
fastholder udvalget i øvrigt den tidligere afgivne indstilling.

D.K.776.3.077.6.
Vedtoges.
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3. Bevillingssager.
a. Ansøgning af 17.9.1970 fra det sociale udvalg om en bevilling stor kr. 12.500,- til dækning 

af 50 pct. af etableringsudgifterne ved oprettelse af en fritidsklub for 60 børn i »Fritidshjemmet 
Ringparken.«

Endvidere ansøgte udvalget om en tillægsbevilling til konto 14.01.09.1970/71 stor kr. 17.500,- 
til dækning af udgiften ved udvidelsen af fritidshjemmet med den nævnte klub.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
D.K.842.711.
Oprettelse af en fritidsklub blev godkendt, og de fornødne bevillinger for 1970/71 givet.

b. Fra Slagelse Gymnastikforening er fremsendt endelig ansøgning om godkendelse af interes
segrupper i vinteren 1970/71.

Fritidskommissionen, fritidsnævnet og udvalget for skolevæsen anbefalede, at der godkendes 
10 grupper med et timetal på 48 pr. gruppe (mod oprindeligt beregnet 30 timer pr. gruppe).

Under forudsætning af gruppernes godkendelse med 48 timer ansøgte udvalget for skole
væsen om en tillægsbevilling stor kr. 5.000,- til dækning af udgifterne ved interessegrupper.

Økonomiudvalget indstillede 23.9.1970, at grupperne godkendes, og at der gives den fornødne 
tillægsbevilling.

D.K.851.483.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Fra premierløjtnant P. E. Gandrup var 25.5.1970 fremsendt forslag til indretning af en 
salonskydebane i Nørrevangsskolen. Gandrup oplyste, at det, såfremt anlægget bringes til udfø
relse, var tanken at oprette en pistolforening i Slagelse.

Sagen var fremsendt med anbefaling fra S.I.K.S., der oplyste, at en sådan skydebane vil kunne 
benyttes af andre foreninger.

Udvalget for skolevæsen anbefalede 11.6.1970, at de i sagen omhandlede lokaliteter på 
Nørrevangsskolen udnyttes, - alt under forudsætning af, at projektet ikke bliver til gene for 
skolen.

Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede 8.9.1970, at materialeudgiften: 
kr. 19.071,- til indretning af den nævnte salonskydebane dækkes over konto 20.09.12.0.40.1970/71.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Under den af skoleudvalget nævnte forudsætning godkendtes projektet, idet indstillingen fra 

udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger tillige blev vedtaget.

4. 2. behandling af kommunens budget 1971172.
a. Budgetforslag 1971/72 over Slagelse kommunes indtægter og udgifter.
D.K.073.521.71/72.

b. Overslag over de kirkelige ligninger 1971/72.
D.K.073.521.71/72.

ad a.
1. I de foreliggende budgetforslag er regnet med ændring af følgende afgifter:

Gas.
Målerafgift (hush, m.v.) fra 1.10.1970: kr. 60,- pr. år (hidtil kr. 30,-).
Fast afgift (vask m.v.) fra 1.10.1970: kr. 60,- pr. år (hidtil kr. 30,-).
Fast afgift (fællesm. A) fra 1.10.1970: kr. 192,- pr. år (hidtil kr. 96,-).
Fast afgift (fællesm. B) fra 1.10.1970: kr. 400,- pr. år (hidtil kr. 200,-).
El.
Tarif B (fællestarif) fra 1.10.1970: 12 øre pr. kWh (hidtil 13 øre).

105
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Varme.
Fra 1.4:1971: 115 øre pr. m3 (hidtil 95 øre).

Renovation.
Afgifter - dagrenovation fra 1.4.1971: kr. 160,- pr. sæk (hidtil kr. 100,-).

2. Skolekommissionen meddelte 14.9.1970, at det foreliggende budgetforslag var taget til 
efterretning.

3. Ændringsforslag.
Ved fristens udløb den 21.9.1970 var fremkommet følgende ændringsforslag:

Konto Tekst Mere skat Mindre skat Stillet af:
1) 01.16.00. Kurstab ved optagelse af midlertidige 

lån udgår 800.000,- Center-Listen
2) 09.15. Bidrag i henhold til lov nr. 282 

af 10.6.1970 om kommunal udligning. 
Ny post. 1.414.200,- Socialdemok.

- do - - do - Fællesgr.
3) 14.1.5.5. Fritidshjemmet »Ringparken«. 

Følgende underkonti ændres til:
1. Lønninger ......................... 395.000 1
5. Inventar ............................. 11.000
8. Kontorhold ........................ 26.000
9.1. Besk, materiel ................. 14.000

> 100.000,- Socialudvalg.

9.5. Andre udgifter................ 5.000
Børnenes bidrag...................... 105.000 ]
Off. tilskud ............................ 295.000 j 65.000,- Socialudvalg.

4) 16.12.01. Udgifter (stipendier) ændres 
td kr. 252.000,- 120.000,- Skoleudvalg.

16.12.02. Fragår tilskud ændres til kr. 159.000,-. 60.000,- Skoleudvalg.

5) 16.04.02. Fælleskommunale samlinger ændres
12. til kr. 27.000,-. 5.000,- Skoleudvalg.

6) 20.02.06. Oprydning efter storm. 10.000,- FæUesgr.

7) 23.03.12. VestsjæUands Teaterkreds ændres Kulturudv.
til kr. 25.000,- 15.000,- & FæUesgr.

8) 23.03.13. Sjællands Symfoniorkester ændres Kulturudv.
til kr. 26.000,-. 6.000,- & FæUesgr.

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale ovenstående
pkt. 1 ), men indstillede, at de øvrige forslag
vedtoges, - og foreslog som følge heraf, at der i budget
forslaget foretages følgende ændring:

Konto 10.01. Kommunal indkomstskat
kr. 65.095.691,-

nedsættes med kr. 1.303.200,-

til kr. 63.792.491,- 1.303.200,-

1.549.200,- 1.549.200,-

ad b.
Fra Provstiudvalget er fremkommet et par mindre korrektioner til de tidligere fremsendte 

overslag vedr. kirkekasse og kirkebetjeningskasse, således at der vil være at udskrive til præste- 
lønningskasse, kirkekasse og kirkebetjeningskasse i Slagelse kommune i alt: kr. 1.980.795,-. Fra
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kirkeministeriet er fremkommet meddelelse om landskirkeskatten: kr. 480.254,-, hvorefter der i 
kirkeskat i 1971/72 vil være at udskrive i alt kr. 2.461.049,- (1970/71 kr. 2.094.000,-).

Budgetforslaget og de heri beregnede afgiftsændringer vedtoges med de under pkt. 2, 3, 4, 5, 
6, 7 og 8 samt for konto 10.01. anførte ændringsforslag.

Det under pkt. 1 ) af Center-Listen stillede ændringsforslag forkastedes med 20 stemmer mod 
1 stemme.

Den kommunale indkomstskat påregnes herefter udskrevet på en anslået skalaindkomst på 
kr. 333.000.000,-, hvorefter beskatningsprocenten bliver 19,2.

Det vedtoges endvidere at påligne de kirkelige udgifter på folkekirkens medlemmer med 
0,8 procent af den beregnede skalaindkomst, hvoraf kr. 323.000.000,- påregnes at hidrøre fra 
medlemmer af folkekirken.

For lukkede døre.

_5. Andragender og forslag.
a. Ansøgning af 28.7.1970 fra Slagelse-egnens Landboforenings regnskabskontor, Slagelse, om 

at »Hammeldrupgård«, matr.nr. 1 og 2 a m. fl. af Solbjerg by og sogn, nuværende Høng kommune, 
indlemmes i Slagelse kommune. Ejer af ejendommen: proprietær Troels Hansen.

Efter indhentet erklæring fra kommunalbestyrelsen i Høng, der ikke finder fornøden motive
ring for en grænseændring, indstillede økonomiudvalget 16.9.1970, at ansøgningen ikke fremmes.

D.K.071.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgninger om tilskud til deltagelse i lederkurser.
Udvalget for skolevæsen, fritidsnævnet og fritidskommissionen indstillede, at der ydes føl

gende tilskud:
a. K. G. Smit Kristensen, Det Danske Spejderkorps, kursus i GI. Rye: kr. 90,-,
b. Jørgen Ehlers, Det Danske Spejderkorps, kursus ved Svendborgsund: kr. 162,80,
c. Willy Bjarnø, Det Danske Spejderkorps, samme kursus: kr. 162,30,
d. Stig Nørgaard Olsen, F.D.F., kursus på Ungdomsborgen: kr. 12,30,
e. Bernth Hansen, F.D.F., samme kursus: kr. 12,30,
f. John Jakobsen, F.D.F., samme kursus: kr. 12,30,
g. Anders Kristensen, F.D.F., samme kursus: kr. 12,30,
h. Kirsten Alexandersen, F.D.F., samme kursus: kr. 12,30,
i. Hanna Alexandersen, F.D.F., samme kursus: kr. 12,30,
k. Søren Alexandersen, F.D.F., samme kursus: kr. 12,30,
l. Harald Jensen, F.D.F., samme kursus: kr. 12,30.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Indstillingerne vedtoges.

c. Ansøgning af 3.9.1970 fra lærer Dan Olsen om tilskud til deltagelse i et kursus i dramatik 
for unge under aftenskolen.

Fritidsnævnet anbefalede, at der ydes et tilskud stort kr. 123,-.
Skoleudvalget og fritidskommissionen kunne ikke anbefale, at der ydes tilskud, da leder

arbejdet vedrører undervisning i aftenskolen og ikke fritidsvirksomhed for børn og unge.
Økonomiudvalget tiltrådte skoleudvalgets og fritidskommissionens indstilling.
D.K.078.51.
D.K.851.483.
Kunne ikke imødekommes.

d. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede 17.9.1970, at det ved en afholdt 
licitation indgivne næstbilligste tilbud stort kr. 103.862,96 for anlæg af en grusbane ved Frede- 
rikshøjvej accepteres. Det nævnte tilbud er afgivet af entreprenør Poul Larsen, Slagelse. Udvalget
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bemærkede, at det billigste tilbud var ladt ude af betragtning, idet det var indgivet under forkerte 
forudsætninger.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.855.3.795.893.
Indstillingen vedtoges.

e. Fra økonomiudvalget var fremsendt 13 ansøgninger om skatteeftergivelse alle påført ind
stillinger fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Indstillingerne vedtoges.

f. Ansøgning af 15.8.1970 fra Johnny Nielsen, Olufs gade 2, Slagelse, om autorisation som 
gas-, vand- og sanitetsmester.

Udvalget for kommunale værker kunne ikke anbefale ansøgningen, da ansøgeren ikke har det 
i loven krævede værksted med tilbehør.

D.K.072.211.
Kunne ikke imødekommes.

108 6. K0b og salg af grunde.
Vedr. en ca. 13.000 m1 stor parcel af matr.nr. 8 fg af Lands grav, beliggende ved Karolinevej. 
Økonomiudvalget indstillede 23.9.1970, at parcellen, hvorpå der agtes opført en maskin

fabrik, sælges til direktør H. Willum Nielsen, Slangerup, til en pris af kr. 18,- pr. m1 incl. udgifter 
til vej og kloak.

Af købesummen betales kontant ved overtagelsen 1. november d. å. for 5.000 m2 20 pct. 
af købesummen eller pr. m2 kr. 3,60, medens restbeløbet kr. 14,40 pr. m2 betales over 10 år med 
lige store halvårlige afdrag, forrentning 8 pct. p. a.

For de 10.000 m2 forfalder den kontante udbetaling kr. 3,60 pr. m2 3 år efter overtagelsen, 
forrentning fra overtagelsen 8 pct. p. a. og restbeløbet kr. 14,40 pr. m2 afdrages over 10 år med 
lige store halvårlige afdrag.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

109 7. Byggesager.
a. Fra landinspektør Toft Jensen er fremsendt ansøgning om godkendelse af udstykning af 

matr.nr. 4 g og 14 d, Bildsø by, Kirke Stillinge sogn, til sommerhusbebyggelse.
Stadsingeniøren foreslog 17.9.1970, at udstykningsplanen godkendes, mod at der på ejendom

men tinglyses en deklaration vedr. grundenes bebyggelse m.v.
Stadsingeniøren har endvidere fremsendt forslag til erklæring i henhold til parcelsalgsloven.
Stadsingeniøren foreslog, at sagen ekspederes, så snart landinspektøren har afgivet en skriftlig 

erklæring om, at han vil tilbageholde udstykningsdokumenterne, indtil den nævnte deklaration 
er godkendt af byrådet og tinglyst på ejendommen.

Økonomiudvalget indstillede 23.9.1970, at andragendet anbefales på de af stadsingeniøren 
stillede betingelser.

D.K.713.111.
D.K.777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Forespørgsel af 31.7.1970 fra advokat Søren Larsen for mekaniker og pladesmed Teddy 
Larsen, Gerlev, om tilladelse til benyttelse af ejendommen matr.nr. 8 bk, 42 e og 42 c, Holmstrup 
by, Set. Peders landsogn, til mekanisk værksted, herunder reparation af automobiler.

Udvalget for faste ejendomme indstillede 25.8.1970 og 21.9.1970, at der ikke gives den 
ønskede tilladelse, idet ejendommen er beliggende i et område, der i bygningsvedtægten for 
Slagelse Set. Peders landsogns kommune er udlagt til boligbyggeri.
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Da økonomiudvalget finder, at byrådet ikke er berettiget til at modsætte sig den påtænkte 
anvendelse, indstillede dette udvalg, at ansøgningen imødekommes, - men at ansøgeren gøres 
opmærksom på, at der ikke kan forventes godkendelse af ændringer af, tilbygninger til eller evt. 
nyopførelse af bygningerne på ejendommen.

D.K.785.072.13.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 12 stemmer mod 8 stemmer, - med den tilføjelse, 

at der ikke kan forventes godkendt nyopførelse af bygningerne »til erhvervsformål«.

8. Støtte til boligbyggeri.
2i. Fra Dansk almennyttigt Boligselskab er 7.9.1970 for Bællesorganisationens Boligforening i 

Slagelse, afd. Byskovgård, fremsendt forhåndsansøgning om statsstøtte for opførelse af en beboel
se sblok i 4 etager med i alt 96 stk. lejligheder på del af matr.nr. 15 b og 78 a af markjorderne.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.778.532.
Anbefales, herunder at der ydes kommunal regaranti i henhold til loven.

b. Fra Slagelse sociale Boligselskab er fremsendt forhåndsansøgning om statsstøtte for opfø
relse af en beboelsesblok i 4 etager med i alt 96 stk. lejligheder samt en børneinstitution 
indeholdende børnehave for 40 børn, børnehave for 12 handicappede børn samt vuggestue for 
30 børn, alt beliggende på del af matr.nr. 75 b og 78 a af Slagelse købstads markjorder.

Børneinstitutionens opførelse er tidligere anbefalet af byrådet.
Det sociale udvalg har på forespørgsel fra arkitektfirmaet oplyst, at kommunen er interesseret 

i at leje alle 1-værelses og 1 ^-værelses lejligheder i st. og på 1. sal i boligbyggeriet til pensionist
boliger.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.778.532.
Anbefales, herunder at der ydes kommunal regaranti i henhold til loven.

9. Skolesager.
a. Skolekommissionen indstillede 23.9.1970, at viceskoleinspektør ved Vestre skole, Oscar 

Hansen, konstitueres som skoleinspektør fra 21.9.1970 til 22.12.1970, da skoleinspektør Ole Han
sen i ovennævnte tidsrum er optaget på et matematikkursus på Danmarks Lærerhøjskole.

D.K.851.11.
Vedtoges.

b. Skolekommissionen indstillede 23.9.1970, at overtallig viceskoleinspektør ved Vestre skole, 
Erling Hansen - som følge af viceskoleinspektør Oscar Hansens konstitution som skoleinspektør 
i tiden 21.9.1970 til 22.12.1970 - konstitueres som souschef i samme tidsrum.

D.K.851.11.
Vedtoges.

c. Hashøj kommune ansøgte 17.9.1970 om, at den mellem Slagelse-egnens sognerådsforening 
og Slagelse byråd indgåede overenskomst om undervisning ved Slagelse kommunale skolevæsen 
i de frivillige 8.-9. klasser og realafdelingen - for såvidt angår elever fra Hashøjskolen - må 
ophøre med udgangen af skoleåret 1970/71, idet det dog påregnedes, at de elever, der for tiden 
går i Slagelse kommunes skoler, fuldender deres skolegang der.

Skoleudvalget indstillede 23.9.1970, at ansøgningen imødekommes.
D.K.851.072.8.
Imødekommes.

110

111



74 FORHANDLINGER 28.9.70

d. Ansøgning af 24.8.1970 fra lærer Karen Tommerup Simonsen, Nørrevangsskolen, om at 
deltagelse i årskursus på Danmarks Lærerhøjskole indregnes i det pligtige timetal i skoleåret 
1970/71.

Skolekommissionen kunne 14.9.1970 ikke anbefale ansøgningen.
D.K.851.11.
Kunne ikke imødekommes.

e. Fra ungdomsskolenævnet er med anbefaling af fritidskommissionen og udvalget for skole
væsen fremsendt indstillinger om ydelse af følgende tilskud til efterskoleophold:

a. Steen Wilstrup, Vestergade 103: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på Hjemly Fri- og 
Efterskole,

b. Jørgen Kristiansen, Skellet 10: kr. 2.700,- til et 10 måneders ophold på Sydvestsjællands 
Ungdomsskole,

c. Tony Heldal, Skælskørvej 49: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på efterskolen ved 
Kalundborg,

d. Ellen Vira Hansen, Kongelyset 76: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på Nordborg 
Slots Efterskole,

e. Kim Frandsen, Slotsvænget 38, I: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på efterskolen 
ved Kalundborg,

f. Inger Busk Eriksen, Hyllerup: kr. 1.080,- til et 10 måneders ophold på Kongeådalens 
Ungdomsskole,

g. Steen Seneka Jensen, Heimdalsvej 11: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på Vejstrup 
Ungdomsskole,

h. Hanna Jonstrup, Blæsinge, Havrebjerg: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på Vejstrup 
Ungdomsskole,

i. Iris Anna Christiansen, Albert Ibsensvej 50: kr. 1.080,- til et 10 måneders ophold på 
Osted Fri- og Efterskole,

k. Henrik Bjørndal Pedersen, Willemoesvej 33: kr. 1.458,- til et 9 måneders ophold på 
Ubby Efterskole,

l. Kirsten Gerda Hansen, Nyvej 19: kr. 1.458,- til et 9 måneders ophold på Vinde-Helsinge 
Fri- og Efterskole,

m. Kirsten Moeslund Nielsen, »Kildemosegård«, Skaftelev: kr. 2.160,- til et 10 måneders 
ophold på Haslev Efterskole,

n. Inger Hansen, Østre Allé 51: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på Høng Husmands
skoles Efterskole,

o. Susanne Else Pedersen, Jernbanegade 7, I: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på 
Haslev Efterskole,

p. Flemming Normann Jensen, Møllevangen 6: kr. 1.620,- til et 10 måneders ophold på 
Glamsbjerg Fri- og Efterskole,

q. Niels Jacob Lundemose, Kierulffsvej 22: kr. 1.080,- til et 10 måneders ophold på Rinke
næs Ungdomsskole,

r. Gerty Elli Runge, Vestre Ringgade 118: kr. 1.134,- til et 10Vi måneders ophold på Bern- 
storffsminde Efterskole,

s. Karsten Ove Jensen, Vestre Ringgade 89: kr. 1.944,- til et 9 måneders ophold på Vinde- 
Helsinge Fri- og Efterskole,

t. Jan Teute Pedersen, Skovvejen 77: kr. 1.701,- til et 10V^ måneders ophold på Bernstorffs- 
minde Efterskole.

D.K.851.48.078.5.
Indstillingerne vedtoges.

112 10. Socialsager.
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Mødet mandag den 12. oktober 1970, kl. 19
Fraværende: Georg Bjørsum og Inger Munk Hansen.

Mødet indlededes med besvarelse af indkomne spørgsmål til byrådet.
Derefter behandledes dagsordenen:

1. Efterretningssager.
a.-c. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

d. beretning og regnskab for Slagelse almennyttige Boligselskab 1969.
D.K.778.532.073.526.

e. Folketingets ombudsmands beretning for året 1969.
D.K.072.2.
a.-e. Til efterretning.

2. Andragender og forslag.
a. Fra Vestsjællands amt forelå til udtalelse forslag til ændring af fundats for det af fhv. 

gårdejer Lars Christensen og hustru af Næsby ved Skoven i Sorterup sogn stiftede legat. Ændrings
forslaget går ud på, at formændene for menighedsrådene i Sorterup og Ottestrup sogne indtræder 
i legatbestyrelsen i stedet for »Bestyrelsen for den frie Fattigkasse i Sorterup-Ottestrup sogne«.

Socialudvalget og økonomiudvalget havde intet at indvende mod ændringen. 
D.K.073.526.27.
Forslaget blev tiltrådt.

b. Indstilling fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger af 25. f. m. vedr. anvendelse 
af lokaler i den tidligere administrationsbygning i Set. Peders landsogn. Det foreslås, at stueetagen 
i den nye bygning stilles til rådighed for V.T.-amatører og Slagelse Børneteater, at sogneråds
lokalet i den gamle bygning stilles til rådighed for Idrætsforeningen Marievang, og at 2 kontor
lokaler stilles til rådighed for D.S.U. og Konservative Gymnasiaster - alt efter retningslinier 
foreslået af udvalget.

Det foreslås, at der foretages istandsættelse i det gamle ekspeditionslokale, hvilket vil med
føre en udgift på kr. 1.000,-, og det oplyses samtidig, at den årlige driftsudgift andrager kr. 6.000,-.

Økonomiudvalget ansøgte om bevilling af kr. 1.000,- til istandsættelse og kr. 4.000,- til drift 
under hensyn til, at lokalerne kun forventes anvendt i vinterhalvåret.

D.K.073.54.
Indstillingen vedtoges som en forsøgsordning, herunder bevillinger som ansøgt af økonomi

udvalget.
Retningslinierne kan drøftes med brugerne af lokalerne og eventuelt ændres, når erfaringerne 

tilsiger det.

c. Ansøgning fra Foreningen for oprettelse af et »Håndværkermuseum i Slagelse« om tilskud 
til etablering af samlingen.

Udvalget for kulturelle anliggender og økonomiudvalget kunne ikke anbefale.
D.K.078.51.
Tilbagesendes til udvalget for kulturelle anliggender til fornyet overvejelse.

d. Ansøgning fra Musikforeningen »Musica« om tilskud til udgifterne ved et besøg i Slagelse 
af »Märsta Musikskole«.

Udvalget for kulturelle anliggender og økonomiudvalget indstillede, at der ydes kr. 1.000,-, 
og at udgiften afholdes på konto 23.05.17.06.

D.K.078.51.
Udvalgsindstillingerne vedtoges.
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e. Ansøgning fra Slagelse Svæveflyveklub om tilskud til ombygning af en landbrugsbygning til 
hangar, værksted og klubhus, der vil medføre en bekostning på kr. 20.000,-.

Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger og økonomiudvalget indstillede, at der ydes et 
éngangstilskud på kr. 15.000,- på nærmere angivne vilkår.

Konto 20.09.12.04.00.
D.K.078.51.
Udvalgsindstillingerne vedtoges.

3. Byggelinier ved Byskovvej.
Indstilling fra vejudvalget om at man på strækningen mellem Klosterbanken og Skovvejen 

sikrer Byskovvejs udvidelse fra 11,0 m bredde til 14,5 m bredde ved byggeliniepålæg i henhold 
til vejbestyrelseslovens § 40. Endvidere indstilles, at det ved byggeliniepålæg sikres, at Struds- 
bergsvejs indmunding i Byskovvej forsættes, således at det farlige kryds mellem de 2 veje elimi
neres. Endelig indstilles, at man ved vejtilslutningerne fastlægger byggelinierne under hensyntagen 
til sikring af fri oversigt.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.777.8.711.6.
Vedtoges.

4. Bevillingssager.
Indstilling fra vejudvalget om anlæg af Vegavej og om en tillægsbevilling til konto 

18.03.23.01. på kr. 46.000,- til vejudgifter incl. kloakstik på parcellerne. Indstillingen er motiveret 
med kommunens køb af matr.nr. 260 af Slagelse købstads markjorder.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.811.
Vedtoges, - herunder den ansøgte bevilling.

For lukkede døre.

5. Andragender og forslag.
a. Indstilling fra udvalget for faste ejendomme om nedrivning af bygningerne på Etterbjerg- 

lodden.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.073.513.2.
Vedtoges.

b. I anledning af en påtænkt ombygning af St. Skovsøgårds østlige længe ansøgte Statens 
Åndssvageforsorg, Andersvænge, om en forlængelse af den i den med kommunen indgåede kon
trakt fastsatte uopsigelighedsperiode udover 1. oktober 1979, f. eks. med yderligere 10 år. End
videre forespurgtes, om byrådet var indforstået med, at den skitserede ombygning foretages.

Udvalget for faste ejendomme anbefalede, at uopsigelighedsperioden forlænges med 10 år. 
Økonomiudvalget tiltrådte denne indstilling.
D.K.073.513.2.
Det vedtoges at forlænge uopsigelighedsperioden med 10 år.

c. Andragender om eftergivelse af skat.
D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.



FORHANDLINGER 26.10.70 77

6. Byggesager.
a. Ansøgning fra murer Ole Bjørn F. Petersen, Valbyvej 31, Slagelse, om tilladelse til at 

opføre en beboelsesejendom på matr.nr. 4 l af Slagelse købstads markjorder, samt om tilladelse 
til at benytte det resterende areal til oplagsplads for materialer til en murervirksomhed.

Arealet er iflg. bygningsvedtægten udlagt til erhvervsbyggeri.
Udvalget for faste ejendomme oplyste, at tilladelsen vil kunne gives i medfør af byggelovens 

§ 38, stk. 2.
Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K.777.8.711.4.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning om tilladelse til bebyggelse med gårdhavehuse og/eller rækkehuse på matr.nr. e 
55 o, 278 r, 55 d og 265 b af Slagelse købstads markjorder, tilhørende gartner Beck Jensen.

Økonomiudvalget anbefalede på betingelse af, at bebyggelsen finder sted på grundlag af en i 
overensstemmelse med bygningsvedtægtens § 20 udfærdiget og af byrådet godkendt bebyggelses
plan.

D.K.777.8.711.4.
Blev imødekommet på de af økonomiudvalget foreslåede betingelser.

7. Skolesager.
a. Ansøgninger om tilskud til efterskoleophold fra:
a. Tømrermester Rich. Eriksen, Hellig Andersvej 32, til datteren Birthe. Det indstilles, at 

der ydes kr. 1.620,-.
b. Pensionist Hans Madsen, LI. Valby, til sønnen Erling Johannes Madsen. Det indstilles, 

at der ydes kr. 972,-.
D.K.851.48.078.5.
Indstillingerne vedtoges.

b. Ved fremsendelse af ansøgninger fra Slagelse Svømmeklubs 15 interessegrupper for sæso
nen 1969/70 anbefalede fritidskommissionen 13 grupper godkendt, medens 2 grupper ikke kunne 
anbefales, da deltagerne ikke opfyldte tilskudsbetingelserne. Skoleudvalget og økonomiudvalget 
anbefalede indstillingen.

D.K.851.483.
Fritidskommissionens forslag blev tiltrådt.

8. Socialsager.
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Mødet mandag den 26. oktober 1970, kl. 19
Fraværende: E. Anderberg.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager.
a.-e. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

f. Beretning for Slagelse Centralbibliotek 1969/70.
D.K.852.077.7.
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g. Fra Kommunernes Landsforening er 18.9.1970 fremsendt oplysninger vedr. det indtil da 
aftalte om klassificering og indplacering af månedslønnet ikke-tjenestemandsansat personale samt 
kvotatime- og kvotaugelønnet personale, der aflønnes i henhold til tjenestemandslønsystemet.

D.K.087.41.

h. Kommunernes Landsforening fremsendte 16.9.1970 meddelelse om forhandlingsresultatet 
med Teknisk Landsforbund og med Maskinmestrenes Forening vedr. lønændringer for overens
komstansatte konstruktører, tekniske tegnere samt maskinmestre.

D.K.832.

i. Kommunernes Landsforening fremsendte 25.9.1970 meddelelse om de førte forhandlinger 
om overgang til nyt lønsystem for ikke-tjenestemandsansatte kvotatime- og kvotaugelønnede 
arbejdere.

D.K.832.

k. Kommunernes Landsforening fremsendte 16.9.1970 meddelelse om de med virkning fra
I. april 1969 indgåede overenskomster med Danmarks Juristforbund og Danske økonomers For
ening vedr. juridiske kandidaters og universitetsuddannede økonomers løn- og ansættelsesforhold 
i kommuner.

D.K.832.
a.-k. Til efterretning.

122 2. Andragender og forslag.
a. Fra højesteretssagfører Valdemar Hvidt er 29.9.1970 fremsendt vedtægter for den selv

ejende institution »Kollektivhuset Antvorskov«.
Økonomiudvalget anbefalede 13.10.1970, at vedtægterne godkendes.
D.K.073.511.2.
Blev godkendt.

b. Ansøgning af 6.10.1970 fra Vestsjællands Mejeriselskab om tilladelse til standsning af 
mælkesalget ved kørende forhandler på rute nr. 2.

Økonomiudvalget indstillede 13.10.1970, at ansøgningen imødekommes.
D.K.778.2.077.1.
Blev imødekommet.

c. Fra ungdomsskolenævnet - med fritidskommissionens og skoleudvalgets anbefalinger - er 
fremsendt forslag til retningslinier for ydelse af kommunalt tilskud til elever på efterskoler, folke
højskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler.

Økonomiudvalget indstillede 23.10.1970, at de af Kommunernes Landsforening under
II. 9.1970 foreslåede retningslinier for såvidt angår kommunale tilskud til efterskoler følges.

I øvrigt kunne økonomiudvalget anbefale, at de af ungdomsskolenævnet foreslåede retnings
linier for ydelse af kommunalt tilskud til elever på folkehøjskoler, landbrugsskoler og hushold
ningsskoler følges indtil videre, idet udvalget foreslog, at spørgsmålet om tilskud til disse skoler 
optages til fornyet overvejelse, når Kommunernes Landsforening har taget stilling til dette spørgs
mål.

D.K.851.48.078.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Fra Kirke Stillinge gymnastikforening er fremsendt ansøgning om godkendelse af 6 inter
essegrupper i gymnastik i vinteren 1970/71.

Fritidsnævnet kunne ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes, idet tilmeldingsfristen 
forlængst er udløbet, og det beløb, der er afsat til interessegrupper er opbrugt.

Fritidsnævnets udtalelse er tiltrådt af fritidskommissionen, udvalget for skolevæsen og 
økonomiudvalget.

D.K.851.483.
Kunne ikke imødekommes.
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e. Økonomiudvalget indstillede 21.10.1970,
1. at der til de byrådsmedlemmer, der bor i en afstand på 6 km eller derover fra Rådhuset 

ydes befordringsgodtgørelse for møder i byrådet og diverse udvalg. Befordringsgodtgørel
sen foresloges ydet efter de for statens tjenestemænd gældende bestemmelser om godt
gørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel,

2. at der ydes boliganvisningsudvalgets medlemmer et vederlag i form af diæter for møder, 
der afholdes i udvalget i tiden mellem kl. 7.00 og kl. 18.00, og

3. at der til tilsynsmyndigheden fremsendes anmodning om samtykke til, at der ydes med
lemsdiæter for deltagelse i møder i tiden mellem kl. 7.00 og kl. 18.00 i følgende udvalg
m. v.:
boligkommissionen,
brandkommissionen,
bygningsrådet,
børne- og ungdomsværnet, 
civilforsvarskommissionen, 
fritidskommissionen, 
fritidsnævnet, 
ligningskommissionen, 
nævningegrundlisteudvalget, 
skolekommissionen, 
sundhedskommissionen, 
ungdomsskolenævnet og 
voksenundervisningsnævnet.

D.K.075.1.
Holger Jensen foreslog, at der yderligere søges tilsynsmyndigheden om samtykke til, at der 

ydes diæter til skolenævnene. Det vedtoges at lade dette forslag behandle i økonomiudvalget, 
forinden det påny forelægges byrådet.

- I øvrigt vedtoges økonomiudvalgets indstilling.

3. Tjenestemands- og pensionsregulativ.
Fra Kommunernes Landsforening er 10.9.1970 fremsendt til byrådets godkendelse de efter 

forhandling med de personaleorganisationer, der repræsenterer tjenestemænd i provinskommu
nerne, udarbejdede tjenestemands- og pensionsregulativ samt regulativ om tjenestemandslønnin
ger m. m.

Landsforeningen foreslog, at byrådet beslutter, at kommunens tjenestemænd ansættes efter 
reglerne i tjenestemandsregulativet med ret til pension i henhold til pensionsregulativet samt, at 
regulativet om tjenestemandslønninger m. m. bliver gældende for aflønningen af kommunens tje
nestemænd, indtil dette regulativ afløses af aftale i henhold til § 32, stk. 1, i tjenestemandsregu
lativer.

D.K.087.41.
Landsforeningens forslag vedtoges.

For lukkede døre.

4. Andragender og forslag.
a. Ansøgning af 18.9.1970 fra bibliotekar Hans Jubl Larsen om tjenestefrihed fra stillingen 

som assisterende bibliotekar ved udlåns- og musikarbejde i perioden 1.-31. august 1971 samt 
1. januar-31. marts 1972 for at kunne deltage i Danmarks Biblioteksskoles kursus i musikkund
skab.
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Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 28.9.1970, at ansøgningen imødekommes, og 
at der ydes ansøgeren tjenestefrihed med fuld løn i kursusperioden.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Indstillingen fra udvalget for kulturelle anliggender vedtoges.

b. Ansøgning af 15.9.1970 fra bygningskonstruktør Arne Johansson om løntillæg i henhold 
til § 1, stk. 2, i den mellem købstadforeningen og Teknisk Landsforbund indgåede overenskomst.

Økonomiudvalget indstillede 21.10.1970, at ansøgningen imødekommes, idet udvalget bemær
kede, at der ved sagens forelæggelse for Kommunernes Landsforening vil blive vedlagt en arbejds- 
og områdebeskrivelse for konstruktøren.

D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Fra økonomiudvalget er fremsendt 20 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

125 Legatsager.
a. Økonomiudvalget indstillede 21.10.1970, at en ledig legatportion af F. C. Hansens legat 

for en ung håndværker i Slagelse by til videre uddannelse i sit fag tildeles Vagn Nygaard Rasmus
sen.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger. 
D.K.073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget indstillede 21.10.1970, at en af de ledige legatportioner af justitsråd 
F. C. Bech og hustrus sølvbryllupslegat tildeles Søren L. J. Jensen og hustru.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 3 ansøgninger, men da de 2 ansøgere ikke 
opfylder legatfundatsens betingelser, vil den portion af legatet, der ikke kan komme til udbetaling 
i henhold til legatets fundats være at henlægge til grundkapitalen.

D.K.073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

126 6. K0b °S sa^S af grun^e-
a. Ansøgning af 18.8.1970 fra bygmester E. Møller, Kirke Stillinge, om køb af matr.nr. 10 bv 

af Kirke Stillinge by, af areal 937 m2.
Økonomiudvalget indstillede 13.10.1970, at parcellen sælges til ansøgeren for kr. 30,- pr. m2, 

incl. vejanlæg, kloakbidrag, kloakstik, hovedvandledninger, vandstik og vejbelysning. Udover 
salgsprisen vil der være at betale tilslutningsafgift for vand til det private vandværk og tilslut
ningsafgift for el til NVE.

D.K.073.511.2. 
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 8.10.1970 fra bygmester E. Møller om køb af matr.nr. 10 bø, Kirke Stillinge 
by, af areal 870 m2.

Økonomiudvalget indstillede 13.10.1970, at parcellen sælges til ansøgeren for kr. 30,- pr. m2, 
incl. vejanlæg, kloakbidrag, kloakstik, hovedvandledninger, vandstik og vejbelysning. Udover salgs
prisen vil der være at betale tilslutningsafgift for vand til det private vandværk og tilslutnings
afgift for el til NVE.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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c. Økonomiudvalget indstillede 20.10.1970, at kommunen af Slagelse Kloster køber matr.nr. e
1 p, 1 q, 1 s, 1 t, 1 u, 1 r og 1 hk af Slagelse købstads markjorder af areal ca. 196.768 m1, 
beliggende mellem Lillevangsvej og motorvejen, for kr. 11,- pr. m1 eller i alt kr. 2.164.448,- til 
overtagelse den 1. november d. å.

Beløbet vil være at erlægge kontant, når anmærkningsfrit skøde foreligger, idet købesummen 
dog forrentes med 914 pct. p. a. fra overtagelsesdagen.

Økonomiudvalget indstillede samtidig, at der gives boligforeningernes planlægningsudvalg 
tilsagn om køb af et areal af Idagårdsjorden for samme beløb (kr. 2.164.448,-), idet forannævnte 
klosterjord oprindelig er tilbudt boligforeningernes planlægningsudvalg, der imidlertid ikke har 
fundet det økonomisk forsvarligt at bebygge arealet til 1. sals højde.

D.K.073.11.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Skrivelse af 29. maj 1970 fra direktør Aage Hansen, hvori ejendommen matr.nr. 58 a og 
parcel af nr. 56 af bygrundene, kaldet »I.P.-Huset« tilbydes kommunen for kr. 4,5 mill.

Sagen har været drøftet i økonomiudvalget samt mellem økonomiudvalget og udvalget for 
kulturelle anliggender.

D.K.073.511.1.
Det vedtoges at nedsætte et udvalg til at arbejde videre med sagen og fremkomme med ind

stilling til byrådet. Til udvalget valgtes: Aage Nørgaard, Erik Asmund, Viggo Larsen, Georg 
Bjørsum, Pia Kiørboe og Helge Jensen.

7. Boligsager.
a. Ansøgning af 17.4.1970 fra landsretssagfører Herman Jensen for murermester Bernhard 

Hansen om tilladelse til at nedlægge 3 lejligheder i ejendommen Korsørvej 2, med en senere 
nedrivning for øje.

Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen, da lejlighederne ikke er ledige. 
Udvalget var dog sindet at se med velvilje på ansøgninger om tilladelse til at nedlægge de enkelte 
lejligheder, efterhånden som disse bliver ledige.

D.K.778.54.30 F-2.
Kunne ikke imødekommes.

b. Ansøgning af 7.10.1970 fra Ib Kastrup, Strandvejen 19, om tilladelse til at inddrage en
2 værelsers lejlighed i ejendommen til eget brug.

Boliganvisningsudvalget anbefalede ansøgningen.
D.K.778.54.75-19.
Imødekommes.

c. Ansøgning af 23.9.1970 fra landsretssagfører Henning Jensen for kørelærer Johannes Chri
stian Howe Rasmussen, Valbyvej 49, om tilladelse til at inddrage en 3-værelsers lejlighed i ejen
dommen til eget brug.

Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen, men var sindet at godkende ejerens
3 børn som lejere af lejligheden på betingelse af, at denne opretholdes som lejlighed.

D.K.778.54.83-49.
Kunne ikke imødekommes.

8. Skolesager.
Der forelå ansøgninger om tilskud fra:
a. Peter Garmann, Kongelyset 100, til et efterskoleophold på Andebølle Ungdomshøjskole i 

vinteren 1970/71.
b. Jens Kurt Pedersen, Jernbjerggård, til et ophold på Midtsjællands Ungdomsskole i vinteren 

1970/71.
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129

130

131

c. Randi Frederiksen, Strandvejen 9, til et ophold på Idrætshøjskolen i Sønderborg i vinteren 
1970/71.

d. Anne Grethe Nielsen, Tidselbjergvej 33, til et ophold på Grundtvigs Højskole, Frederiks
borg, i efteråret 1970.

e. Jørgen Ærenlund Olsen, Møllevangen 35, til et ophold på Elbæk Efterskole i vinteren 
1970/71.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og skoleudvalget kunne ikke anbefale, at ansøg
ningerne imødekommes.

Økonomiudvalget indstillede 23.10.1970, at ansøgningerne behandles i henhold til de af 
økonomiudvalget foreslåede retningslinier for ydelse af kommunalt tilskud til efterskoleophold 
m. V.

D.K.851.48.078.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges for såvidt angår pkt. a, b og e.
Ungdomsskolenævnets - og økonomiudvalgets - indstilling vedtoges for såvidt angår pkt. c 

og d.

f. Skolekommissionen indstillede 16.10.1970, at følgende lærerinder ved Slagelse kommunale 
skolevæsen fastansættes:

Inger Steens og Aase Marianne Winther, Marievangsskolen, begge pr. 1. august 1970 samt 
Signe Larsen, Havrebjerg skole, pr. 1. september 1970.
D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

$>. Socialsager.

Uden for dagsordenen.

10. Borgmesteren meddelte, at Slagelse Hockeyklub var blevet danmarksmester i går - og 
foreslog som følge heraf, at der ydes klubben et tilskud stort kr. 500,-.

D.K.078.51.
Borgmesterens forslag vedtoges.

11, Borgmesteren meddelte endvidere, at S.B.&I. formentlig rykker op i 2. division, - og 
anmodede om bemyndigelse til at yde denne forening et tilsvarende tilskud stort kr. 500,-, såfremt 
oprykningen finder sted.

D.K.078.51.
Vedtoges.
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Mødet mandag den 9. november 1970, kl. 19
Fraværende: Ingen.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager.
a.-c. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

d. Vejdirektoratets rapport angående trafikanalyser omkring Slagelse den 18. september 1969.
D.K.811.113/12.

a.-d. Til efterretning.
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2. Andragender og forslag.
a. I fortsættelse af byrådets beslutning i forrige møde indstillede økonomiudvalget, at der 

ansøges om tilsynsmyndighedens samtykke til også at yde diæter til medlemmer af skolenævnene 
for deltagelse i møder, der afholdes i tiden mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.

D.K.075.1.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Forslag fra økonomiudvalget om at indenrigsministeriets normalstyrelsesvedtægtstillæg af
1. f. m. vedr. borgmesterpension vedtages uændret som gældende for Slagelse kommune.

D.K.077.6.
Oversendtes til 2. behandling.

c. Ansøgning af 24. f. m. fra Slagelse bybusser I/S om tilladelse til at udvide omnibus
kørselen med en ekstra linie, der foreløbig som et forsøg indtil 1. maj 1971 skal betjenes 2 gange 
i timen i tidsrummet kl. 7.15 til kl. 17.15 på ugens 5 første dage. Samtidig anmodes om opsætning 
af 7 stopskilte.

Vejudvalget anbefalede og indstillede, at stopskiltene opsættes, idet udgiften kr. 1.400,- kan 
afholdes over konto 18.13.01.04.09. Der forelå forlods tilslutning fra amtets trafikudvalg og fra 
politiet.

D.K.811.113.
Blev imødekommet.

d. Forespørgsel fra Kirke Stillinge kirkes menighedsråd om Slagelse kommune vil afholde 
udgiften til etablering af en parkeringsplads ved Kirke Stillinge kirkegård i henhold til et tilsagn 
afgivet af det tidligere sogneråd i kommunen. Udgifterne var anslået til kr. 19.000,- incl. moms.

Udvalget for veje og renovation havde udtalt, at den allerede eksisterende parkeringsplads 
efter udvalgets skøn var tilstrækkelig til at tilfredsstille det almindelige behov for offentlig parke
ring på stedet, hvorfor den ny parkeringsplads alene bliver til kirkens eget brug.

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale, at kommunen påtager sig den nævnte udgift. 
D.K.811.656.1.01.
Kunne ikke imødekommes.

e. Ansøgning fra Samvirkende Idræts Klubber i Slagelse om dækning af Slagelse-Hallens 
driftsunderskud i tiden fra 1. juli 1969 til 30. juni 1970 i alt kr. 88.317,43.

Sportsudvalget anbefalede, at udgiften afholdes og debiteres konto 20.09.12.04.0, 1970/71, 
og henledte opmærksomheden på, at udgiften til istandsættelse af sidebygningen ved hallen, hvortil 
der var givet tilsagn om kommunegaranti for et prioritetslån på kr. 50.000,-, er afholdt direkte 
af driftsregnskabet og indeholdt i det nævnte underskud.

Økonomiudvalget indstillede, at underskuddet dækkes af kommunen, idet dog kr. 10.000,- 
af dette beløb debiteres omklædningsrummet på stadion.

D.K.855.3.795.893.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Ansøgning fra Slagelse Tennisklub om fremføring for kommunens regning af el-, vand- og 
kloakstik til det nye klubhus på stadion.

Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede, at ansøgningen imødekommes, og 
at udgiften, der vil andrage mellem kr. 3.000,- og 4.000,-, afholdes på konto 20.09.11.01.03, 
anlæg af tennisbaner.

Økonomiudvalget anbefalede ligeledes.
D.K.855.3.795.893.
Sagen blev efter anmodning fra formanden for udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger 

tilbagesendt til udvalget til fornyet behandling.
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134 3. Vejsager.
a. Forespørgsel af 19. maj d. å. fra Slagelse sociale Boligselskab om kommunalt tilskud til 

dækning af udgiften ved en reparation af de private veje Øster Åj og Garvergårdsvej anslået til 
kr. 80.000,-. Boligselskabet meddelte endvidere, at man var rede til en drøftelse om, hvorvidt de 
pågældende veje efter istandsættelse skal overgå til offentlige veje.

Udvalget for veje og renovation indstillede,

1. at der ikke ydes kommunalt tilskud til vejarbejdet,
2. at kommunen desuagtet betaler udgifterne ved ombygning af de nordligste 50 m af 

Øster Ås (udgiften hertil foreslås afholdt over kontoen for istandsættelse af Nørre Ås, 
Sønder Ås og Pantholm),

3. at vejene ikke optages som offentlige biveje, idet der er tale om interne veje på et enkelt 
matrikelnummer, og

4. at Øster Ås ikke afbrydes på midten som forudsat i bebyggelsesplanen for Pantholm- 
kvarteret.

Uagtet boligselskabet ikke for tiden er interesseret i den offentlige sti over sit område, fandt 
udvalget for veje og renovation dog, at muligheden bør opretholdes for senere at gennemføre den 
i bebyggelsesplanen forudsatte stiforbindelse fra Klosterbanken til skole- og Byskovcenter. Som 
følge heraf anbefalede udvalget, at den bestående aftale om køb af et areal fra matr.nr. 55 fs til 
offentlig sti opretholdes.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.811.
Indstillingen fra udvalget for veje og renovation vedtoges.

b. Forslag fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger om anlæg af en sti fra parkerings
pladsen ved Prederikshøj til S.B. & I."s klubhus med en anslået udgift på kr. 9.600,-.

Økonomiudvalget indstillede, at dette stianlæg udskydes, indtil adgangsforholdene til stadion 
skal ændres.

D.K.855.3.725.893.
Tilbagesendtes til udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger til fornyet behandling.

135 4. Bevillingssager.
Ansøgning fra udvalget for veje og renovation om en tillægsbevilling på kr. 370.000,- til 

færdiggørelse af det igangværende vejarbejde med en istandsættelse af Nørre Ås, Sønder Ås og 
en del af Pantholm. Til vejarbejdet er tidligere bevilget i alt kr. 830.000,-, hvoraf kr. 240.000,- 
vil blive pålignet grundejerne som vejbidrag. Ansøgningen indeholdt en oversigt over årsagerne 
til forøgelse af bevillingen.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.811.
Bevilgedes med 20 stemmer mod 1.

136 3. Bebyggelsesplan for Marievangs kvarteret.
Forslag fra stadsingeniøren til bebyggelsesplan for Marievangskvarteret i Holm s trup, afgræn

set mod nord af vestbanen, mod øst af Holmstrupvej og mod syd af Strandvejen. Planen skulle 
være retningsgivende for den fremtidige byudvikling i området.

Udvalget for veje og renovation anbefalede planen for såvidt angår vej- og trafiktekniske 
forhold.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.777.8.711.4.
Forslaget blev godkendt.
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6. Brandvedtægt for Slagelse kommune.
Forslaget var udarbejdet af brandkommissionen på grundlag af en af justitsministeriet frem

stillet normalvedtægt.
D.K.784.1.073.551.
Godkendt.

For lukkede døre.

7. Andragender og forslag.
a. Ansøgning fra kommuneassistent Karin Rønnow Jensen, folkeregistret, om fortsat deltids

beskæftigelse, således at tjenesten afvikles på ugens 5 første hverdage kl. 8.00-13.00.
Økonomiudvalget anbefalede for et tidsrum af 2 år fra 1. november d. å. at regne. 
D.K.084.
Blev imødekommet for en 2-årig periode, således som foreslået af økonomiudvalget.

b. Ansøgning fra Mogens Larsen, GI. Kongevej 14 A, om autorisation som kloakmester. 
Vejudvalget anbefalede.
D.K.777.8.628.2.072.211.
Blev imødekommet.

c. Ansøgning fra Chevron Oil A/S om tilladelse til at etablere en servicestation på matr.nr. 
22 q af markjorderne, beliggende syd for Ndr. Ringgade, samt til i forbindelse hermed at etablere 
30 parkeringspladser, der kan udlejes til beboere i de nærliggende etageejendomme.

Udvalget for veje og renovation anbefalede på betingelse af:
1. at der på ejendommen ved servitut med påtaleret for byrådet pålægges forpligtelse til etab

lering af mindst 25 parkeringspladser, og forpligtelse til at udleje til beboere af de om
kringliggende ejendomme,

2. at den østlige overkørsel fra Ndr. Ringgade kun benyttes som indkørsel og den vestlige 
overkørsel kun som udkørsel, og

3. at der ved udkørselen ved servitut med påtaleret for byrådet sikres fri oversigt inden for 
en linie fra et punkt i 8 m afstand - målt i overkørselens midte - fra nærmeste kørebane
kant til et punkt beliggende i kørebanekanten i afstand 60 m fra overkørselens midte.

Udvalget bemærkede, at Ndr. Ringgade er undergivet adgangsbegrænsning i henhold til 
vejbestyrelsesloven, men udvalget anbefalede, at ministeriet for offentlige arbejder ansøges om 
dispensation.

Endvidere indstillede udvalget, at byrådet meddeler tilladelse til servicestationens etablering, 
uagtet at matr.nr. 22 q i bygningsvedtægten er udlagt til etageboliger.

Økonomiudvalget havde tiltrådt vejudvalgets indstilling og bemærkede, at såfremt ministeriet 
giver den fornødne dispensation, må kommunen samtidig ophæve servitutten for matr.nr. 22 q, 
hvorefter denne parcel alene har adgang fra den private fællesvej fra Valbyvej.

D.K.811.
Blev imødekommet med 20 stemmer mod 1 på de af økonomiudvalget og udvalget for veje 

og renovation foreslåede vilkår, idet det endvidere vedtoges at henstille til selskabet at anvende 
en fyringsmetode, der ikke forårsager luftforureningsgener for de omboende.

d. Ansøgning fra kommunalarbejder Karl Mads P. Søhuus, f. 15.11.1906, om understøttelse 
i anledning af, at han er ophørt med sit arbejde ved vejvæsenet på grund af sygdom efter at have 
været beskæftiget fra 1. april 1947 til den 18. marts 1970. Understøttelsen vil udgøre årlig 
kr. 540,- + dyrtidsregulering for tiden kr. 2.310,-, i alt kr. 2.850,-.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.831.087.43.
Bevilgedes.

137

138
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e. Fra økonomiudvalget var fremsendt 31 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

139 8. Køb og af grunde.
a. Ansøgning fra tømrer Poul Erik Jensen, Syrenvænget, Kirke Stillinge, om køb af en bygge

grund matr.nr. 10 bz af Kirke Stillinge af areal 878 m2.
Økonomiudvalget indstillede, at den nævnte grund sælges til ansøgeren for en pris af kr. 30,- 

pr. m2 incl. vejanlæg, kloakbidrag, kloakstik, hovedvandledninger, vandstik og vejbelysning. Uden 
for købesummen er tilslutningsafgift for vand og el.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning fra landsretssagfører Henning Jensen om tilladelse til, at der på ejendommen 
matr.nr. 69 bv af Slagelse købstads markjorder, som af Jofa A/S i likvidation er solgt til Nordisk 
Popcorn- og Handelskompagni A/S, Vanløse, må drives fabrikation af levnedsmidler, herunder 
popcorn, orangeade, spiseolie o. 1., idet byrådets særlige tilladelse udkræves hertil som følge af en 
af byrådet pålagt servitut på ejendommen.

Udvalget for faste ejendomme anbefalede.
D.K.073.511.2.
Blev imødekommet.

140 9. Boligsager.
Ansøgning fra ingeniør A. Kobling som ejer af ejendommen Bjergbygade 2, om tilladelse til 

at inddrage den af afdøde frk. Ellen Andersen hidtil beboede 21/2-værelsers lejlighed på 1. sal til 
erhvervsbrug.

Boliganvisningsudvalget anbefalede.
D.K.778.54/4-2.
Blev imødekommet.

141 10. Byggesager.
Ansøgning fra advokat J. Frydendahl, Skælskør, for tømrermester Carl Madsen, Drøsselbjerg, 

om tilladelse til, at beboelsesbygningen på matr.nr. 29 b af Bildsø, Kirke Stillinge sogn, fremtidig 
må benyttes til helårsbeboelse.

Udvalget for faste ejendomme indstillede, at ansøgningen imødekommes, idet bygningen 
hidtil har været benyttet som helårsbeboelse. En forudsætning er, at bygningslovens bestemmelser 
i øvrigt opfyldes, dog at man i det foreliggende tilfælde indstiller, at der dispenseres fra bestem
melserne om afstand til skellet.

D.K.785.072.13.
Udvalgets indstilling vedtoges.

142 11. Socialsager.
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Mødet mandag den 23. november 1970, kl. 19
Fraværende: Egon Jensen og Viggo Marker samt E. Lindequist Madsen.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager. 143
a.-i. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

k. Byudviiklingsudvalget for Slagelse-egnen meddelte 10.11.1970, at der i medfør af § 7, 
jfr. § 9 i lov om by- og landzoner er givet Forsvarets Bygningstjeneste tilladelse til opførelse af 
en ny kaserne på matr.nr. 12 af Antvorskov Hovedgård, Set. Peders landsogn.

(Se mødet 14.9.1970, pkt. 1 o).
D.K.811.625.711.1.

a.-k. Til efterretning.

2. Andragender og forslag. 144
a. 2. behandling af økonomiudvalgets forslag om, at indenrigsministeriets normalstyrelses

vedtægtstillæg af 1.10.1970 vedr. borgmesterpension vedtages.
(Se mødet 9.11.1970, pkt. 2 b).
D.K.077.6.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 4.11.1970 fra Civilforsvars-Forbundet, Slagelse-kreds, om et tilskud til kred
sens arbejde.

Økonomiudvalget indstillede 18.11.1970, at der bevilges kr. 1.500,- til formålet.
D.K.078.51.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Økonomiudvalget indstillede 11.11.1970, at det efter forhandling med repræsentanter fra 
Slagelse Forskønnelse  s selskab vedr. den fremtidige vedligeholdelse af de under selskabet hørende 
parker og anlæg opnåede fonhandlingsresultat accepteres, nemlig:

l. Kommunen overtager vedligeholdelsen af lystanlægget, Smedegades park og stierne og 
vedligeholder fortsat anlægget på Sahweizerpladsen.

2. Nævnte overtagelser finder sted fra 1. april 1971.
3. Forskønnelsesselskabet fortsætter sin virksomhed således, at indtægterne anvendes til 

forskønnelse og udsmykningsmæssige opgaver i kommunen samt til vedligeholdelse og 
drift af Anlægspavillonens bygninger.

4. Forskønnelsesselskabet forestår fortsat arrangementet af anlægsfester.
5. Kommunens tilskud på kr. 5.000,- årligt bortfalder.
6. Kommunen tilbyder selskabets gartner Løvenhardt Sørensen (men ikke den løse med

hjælp) beskæftigelse ved kommunen.
7. Forskønnelsesselskabet bidrager med 15 % af nettooverskuddet af anlægsfesten til re

tablering af Anlægget.
8. Forskønnelsesselskabets tilbud om efter aftale i det enkelte tilfælde at stille Gerner Kaj- 

bergs assistance til rådighed for kommunen accepteres.
Slagelse Forskønnelsesselskab havde 6.11.1970 godkendt forhandlingsresultaterne med føl

gende bemærkninger:
ad 4. For såvidt selskabet finder det forsvarligt - ingen forpligtelse til at arrangere en årlig 

anlægsfest.
ad 5. Man går ud fra, at kommunens tilskud først bortfalder pr. 1.4.1971, således at selskabet 

modtager kr. 2.500,- for 2. halvår 1970 og kr. 1.250,- for 1. kvartal 1971
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ad 7. Nettooverskudet = forskønnelsesselskabets nettooverskud efter at andre deltagende 
foreninger har fået deres andel.

D.K.853.
Forhandlingsresultatet godkendtes.

145 3. Bevillingssager.
a. Ansøgning af 12.11.1970 fra udvalget for faste ejendomme om en tillægsbevilling stor 

kr. 20.000,- for 1970/71 til dækning af udgiften ved istandsættelse af Kindertofte skole med 
tilhørende lærerbolig. Skolen er fra 15.10.1970 at regne udlejet til Slagelse Børnehaveseminarium, 
og lærerboligen er påtænkt udlejet til en person, der skal påtage sig rengøring m. v. for børne
haveseminariet.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 11.11.1970 fra civilforsvarskommissionen om en tillægsbevilling stor kr. 
3.650,- for 1970/71 til dækning af udgiften ved indkøb og beplantning omkring øvelsesarealet på 
»Skovsøgård«.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

c. Vejarbejde i den tidligere Hejninge kommune.
Udvalget for veje og renovation ansøgte 4.11.1970 om tillægsbevilling til konto 18.12.02- 

1.70/71 på kr. 155.000,-.
Beløbet er anvendt til regulering af vejen fra Hejninge skole til Næsby bro.
Arbejdet er påbegyndt i 1969 og fuldført i april 1970.
På Hejninge kommunes budget for 1970/71 er samtlige udgifter til vedligeholdelse af veje 

opført med kr. 19.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

d. Økonomiudvalget ansøgte 10.11.1970 om bevilling af kr. 12.500,- til dækning af udgiften 
ved installation af 2 stk. vandklosetter på legepladsen i Anlægget.

D.K.777.8.628.64.
Bevilgedes.

146 4. Byggelinier ved Byskovvej.
Stadsingeniøren fremsendte 11.11.1970 endelige tegninger samt forslag til bekendtgørelse 

vedr. byggeliniepålæg i anledning af den af byrådet den 12.10.1970 trufne beslutning om ting
lysning af byggelinier langs Byskovvej mellem Skovvejen og Klosterbanken.

På de endelige tegninger er byggelinierne fastlagt med indbyrdes afstand 20,0 m (mod 14,5 m 
på den byrådet forelagte tegning), således at bygninger ikke kan placeres nærmere det fremtidige 
vejskel end 2,75 m.

Økonomiudvalget indstillede 17.11.1970, at forslaget til bekendtgørelse af byggeliniepålægget 
- herunder de endelige tegninger for dette - godkendes.

D.K.777.8.711.6.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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5. Etablering aj vuggestue og børnehave („Centralsygehusets Børne
institutioner“ ).

Forældreforeningen »Centralsygehusets Børneinstitutioner« fremsendte 15.6.1970 skitseforslag 
til en vuggestue for 60 børn og en børnehave for 60 børn.

Socialudvalget anbefalede 6.10.1970, at forslaget nyder fremme, idet udvalget dog foreslog, 
at vuggestuen begrænses til at omfatte 30 børn i stedet for 60 børn, samt at ^3 af pladserne i 
institutionen besættes ved det sociale udvalgs foranstaltning.

Socialstyrelsen meddelte 29.10.1970, at den for sit vedkommende kunne godkende projektet.
Økonomiudvalget indstillede 18.11.1970, at projektet anbefales med ændringer som foreslået 

af det sociale udvalg.
D.K.842.711.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

147

6. K.F.U.M/s Fritidshjem.
Landsretssagfører Henning Jensen har 22.10.1970 for K.F.U.M/s Fritidshjem i Kongelyset 

fremsendt berigtigelsesbegæring vedr. byggesagen (matr.nr. 315 ct af Slagelse købstads mark
jorder, hjørnet af Astersvej/Kongelyset).

Anskaffelsessummen er excl. moms opgjort til kr. 849.874,53 mod budgetteret kr. 714.800,-. 
Af Slagelse byråd er 27. maj 1968 givet tilsagn om kommunegaranti for fritidshjemmets 

opførelse.
Økonomiudvalget anbefalede ydelse af støtte fra staten, men kunne ikke anbefale tilskud til 

tilvejebringelse af egenkapital. Udvalget oplyste, at der tidligere er tilsagt lovmæssigt tilskud til 
inventar, ligesom bygningen er opført på areal lejet af kommunen for kr. 10,- årligt i leje.

D.K.842.711.
Godkendtes og videresendes med anbefaling.
Der kan ikke ydes tilskud til tilvejebringelse af egenkapitalen.

For lukkede døre.

7. Andragender og forslag.
2l. Fornyet ansøgning af 8.10.1970 fra blikkenslager Johnny Nielsen, Olufsgade 2, II., 

Slagelse, om autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester. (Ansøgeren har nu etableret sig med 
værksted i henhold til loven).

Anbefalet af udvalget for kommunale værker 5.11.1970.
(Se mødet 28.9.1970, pkt. 5 f).
D.K.072.211.
Imødekommes.

b. Kommuneassistent Niels Olsen, skatteinspektoratet, opsagde 30.10.1970 sin stilling til fra- 
træden 30.11.1970.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Bevilgedes.

c. Kommuneassistent Erling Jensen, skatteinspektoratet, opsagde 28.10.1970 sin stilling til 
fratræden 30.11.1970.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Bevilgedes.

148

149
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d. Ansøgning fra ingeniør Poul Seidelin Sørensen, stadsingeniørens kontor, om 5 1, stk. 2- 
tillæg i henhold til overenskomsten mellem købstadforeningen og Ingeniørsammenslutningen.

Anbefalet af stadsingeniøren.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Vedtoges.

e. Ansøgning fra ingeniør Christian Vedel Müller, stadsingeniørens kontor, om 5 1, stk. 2- 
tillæg i henhold til overenskomsten mellem købstadforeningen og Ingeniørsammenslutningen.

Anbefalet af stadsingeniøren.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Vedtoges.

f. Fra Trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune forelå til udtalelse en ansøgning fra 
fru Anny Madsen om tilladelse til at optage sin søn Hans Peder Ejnar Madsen som medindehaver 
af tilladelsen til omnibuskørsel på ruten Slagelse-Dianalund-Svinninge.

Udvalget for veje og renovation indstillede 18.11.1970, at ansøgningen anbefales.
D.K.811.113.078.6.
Anbefales.

150 8. Køb og salg aj grunde.
Ansøgning af 11.9.1970 fra Forældreforeningen »Centralsygehusets Børneinstitutioner« om 

køb af en parcel af matr.nr. 55 fr af Slagelse købstads markjorder til opførelse af en vuggestue for 
60 børn og en børnehave for 60 børn.

Økonomiudvalget indstillede 18.11.1970, at der tilbydes forældreforeningen ca. 7.710 m2 til 
en pris af kr. 20,- pr. m2 for 7.140 m2 og kr. 10,- pr. m2 for 570 m2 (servitutbelagt strimmel langs 
parcellens vestgrænse) + tilslutningsafgifter + kloakbidrag.

Salgssummen sikres ved 1. prioritets panteret i parcellen, der i øvrigt pålægges diverse servi
tutter.

D.K.842.711.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

151 9. Boligsager.
a. Ansøgning af 26.10.1970 fra Leif Poul Jensen, Gyldenløves gade 11, om tilladelse til at 

inddrage 1. sals lejligheden i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget indstillede med 3 stemmer mod 1 (fru Marker), at ansøgningen 

imødekommes.
D.K.778.54.16-11.
Blev imødekommet.

b. Ansøgning af 11.11.1970 fra Vagn Sørensen, GI. Enghavevej 2 A, Holmstrup, om tilladelse 
til at inddrage en 2-værelsers lejlighed i ejendommen til eget brug.

Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen, da lejligheden ikke er ledig. 
D.K.778.54.7B-2A.
Kunne ikke imødekommes.

152 10. Socialsager.

Udenfor dagsordenen.

153 11
Landsretssagfører Herman Jensen meddelte 17.11.1970 som sagfører for Ejendomsaktie

selskabet Casino tilladelse til etablering af en offentlig fodgængerpassage over selskabets ejendom
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under forudsætning af, at arbejdet med etablering af passagen påbegyndes snarest muligt efter
1.4.1971. Det forudsættes yderligere, at de arbejder, der skal udføres til afvanding, udføres på en 
sådan måde, at afløb fra eventuel yderligere fremtidig bebyggelse langs passagen kan tilsluttes.

Selskabet gav endvidere samtykke til, at der straks etableres en midlertidig passage til 
Vestsjællandscentret, når den etableres uden udgift for selskabet, der dog ønsker, inden arbejdet 
påbegyndes, at blive orienteret om, hvorledes dette påtænkes udført.

Fremtidige udgifter til renholdelse og vedligeholdelse samt belysning af passagerne er 
selskabet uvedkommende.

Ved en forhandling mellem repræsentanter for Vestsjællandscentret og borgmesteren er - 
under forbehold af byrådets tilslutning - 19.11.1970 truffet aftale om, at der snarest efter 
1.4.1971 ved kommunens foranstaltning etableres en stiforbindelse over Casinos grund til Vest
sjællandscentret. Centret bekoster trappe og støttemur ved centrets skel og tåler servitut om 
offentlig færdsel langs skellet fra trappen til Jernbanegade. Byrådet er påtaleberettiget.

Der etableres umiddelbart efter byrådets beslutning i sagen en midlertidig forbindelse fra 
eksisterende sti på Casinos grund til centret. Udgiften er anslået til kr. 9.000,- og centret betaler 
kr. 9.000,- hertil. - Belysning kan etableres ved tilslutning til eksisterende kabel på centrets 
grund.

Økonomiudvalget indstillede, at der i henhold til landsretssagfører Herman Jensens skrivelse 
af 17. d. m. samt den af borgmesteren med Vestsjællandscentret den 19. d. m. førte forhandling 
indgås en endelig overenskomst med Ejendomsaktieselskabet Casino og Vestsjællandscentret om 
den nævnte stiforbindelse. Udvalget tilføjede, at der på budgettet for 1971/72 er optaget 
kr. 150.000,- til etablering af stiforbindelsen.

D.K.777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

Mødet mandag den 14. december 1970, kl. 19
Fraværende: Frode Hansen og Georg Bjørsum.

Mødet indlededes med besvarelse af indkomne spørgsmål til byrådet.

Derefter behandledes dagsordenen.

1. Efterretningssager.
a.-m. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

n. Meddelelse om, at der afholdes ordinært delegeretmøde i Kommunernes Landsforening 
i Ålborg fredag den 11. juni 1971.

D.K.075.711.

a.-n. Til efterretning.

2. Andragender og forslag.
a. Husejer Jens Christensens legat til fordel for
1. Christensens gravsted og
2. fattige i Hejninge.
Legatkapitalen udgør kr. 2.000,- indestående på bankbog.
Økonomiudvalget indstillede 24.11.1970, at legatet overdrages til Hejninge Menighedsråd, 

idet forrentningen af legatkapitalen fremover formentlig kun kan dække udgiften til gravstedets 
vedligeholdelse.

D.K.073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

154

155
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b. Rasmus Peder Rasmussens legat for værdige trængende i Havrebjerg sogn. 
Legatkapitalen udgør kr. 15.000,- bestående af et pantebrev, der forrentes med 4 % p. a. 
Ifølge legatfundatsen vil der være at foretage uddeling af kr. 600,- årligt til

1. 1A til 2 trængende konfirmander til lige deling,
2. 1 A lige imellem 4 værdige og trængende personer, og
3. ’A indsættes 2 år i træk på kontrabog i Havrebjerg sogns sparekasse og uddeles efter ud

løbet af hver sådan 2-årig periode med tillæg af opsparede renter til trængende, der i nogle 
år har haft bopæl og fremdeles bor i Havrebjerg sogn.

Økonomiudvalget indstillede 24.11.1970, at legatet overdrages det sociale udvalg til admini
stration.

D.K.073.526.27.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Honorarer til udvalgsformænd.
Indstilling fra økonomiudvalget om, at der tillægges formændene for nedennævnte udvalg

de anførte årlige honorarer:

udvalget for faste ejendomme ............................... kr. 10.500,-,
udvalget for skolevæsen ........................................ - 7.500,-,
udvalget for veje og renovation .......................... - 7.500,-,
udvalget for kommunale værker.......................... - 4.000,-,
udvalget for kulturelle anliggender..................... - 4.000,-,
udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger ... - 4.000,-.

Udvalgsformændene skal dog have ret til i stedet at vælge diæter efter de almindelige regler. 
D.K.077.6.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges til ikrafttræden 1. januar 1971. Indstillingen vedtoges 

med 18 stemmer, idet 1 medlem undlod at stemme.

d. Fornyet behandling af ansøgning fra Foreningen for oprettelse af et »Håndværkermuseum 
i Slagelse« om et starttilskud på kr. 3.000,-.

På byrådets møde den 12.10.1970 blev sagen tilbagesendt til udvalget for kulturelle anlig
gender til fornyet overvejelse.

Udvalget for kulturelle anliggender indstillede herefter 18.11.1970, at der ydes et tilskud på 
kr. 1.500,- til materialer og lignende til bevarelse af de indsamlede effekter.

Anbefalet af økonomiudvalget.
(Se mødet 12.10.1970, pkt. 2 c).
D.K.078.51.
Indstillingen fra udvalget for kulturelle anliggender vedtoges.

e. Ansøgning af 18.11.1970 fra Vestsjællands Mejeriselskab om tilladelse til at standse ud
kørsel af mælk ved detailvogn i gaderne: Ndr. Stationsvej, Kvægtorvet, Nørregade, Østergade, 
Hellig Andersvej, Nyvej, Valbyvej, Lindevej, Akacievej, Kastanievej, Platanvej og Jernbanegade.

Økonomiudvalget indstillede 24.11.1970, at ansøgningen imødekommes.
D.K.778.2.077.1.
Blev imødekommet.

f. Indstilling fra udvalget for veje og renovation om, at der af hensyn til trafiksikkerheden 
etableres fortovsoverkørsler på G arver gårdsvej ved skæringerne ved Klosterbanken og Strudsbergs- 
vej. Politimesteren havde tiltrådt udvalgets forslag.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.811.
Udvalgets indstilling vedtoges.
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g. Vejudvalget indstillede 20.11.1970, at en vej på udstykningen af matr.nr. 13 b, Kirke 
Stillinge by og sogn, navngives »Musvitvej«.

D.K.811.121.1.
Udvalgets indstilling vedtoges.

h. Ansøgning fra grundejerforeningen »Marievang« om, at de private veje Helgesvej og 
Roarsvej overtages som offentlige veje.

Udvalget for veje og renovation og økonomiudvalget anbefalede ansøgningen, og at amtsrådets 
godkendelse søges indhentet i henhold til § 14 i vejbestyrelsesloven.

D.K.811.
Blev imødekommet, idet amtsrådets godkendelse søges indhentet.

i. Anmodning fra beboere ved Holbæk landevej om regulering af rutebilkørselen ved Ty velse, 
idet en forlægning af landevejen har medført, at beboerne nu har indtil 400 m længere til rute
biler.

Vejudvalget indstillede, at man gennem trafikudvalget for Vestsjællands amt henstiller til 
koncessionsindehaverne at lade rutebilerne følge den gamle landevej, ved hvilken beboelserne er 
beliggende.

D.K.811.656.13.
Vejudvalgets indstilling vedtoges.

k. børneinstitutionen Lillevang.
Socialstyrelsens skrivelse af 17.11.1970 med godkendelse af oprettelse af en børnehave til 

40 børn i alderen fra 3 til 7 år, idet styrelsen har forudsat, at Slagelse byråd var indforstået med 
etableringen af denne institution.

Socialudvalget udtalte i skrivelse af 4.12.1970 på grundlag af en igangværende undersøgelse 
af behovet for daginstitutioner i kommunens forskellige kvarterer, at det ikke kunne anbefale 
etablering af den nævnte institution på det foreslåede sted.

D.K.842.711.
Byrådet kunne ikke for tiden gå ind for institutionens etablering.

l. Fra udvalget for skolevæsen er 12.11.1970 fremsendt et af skoledirektøren udarbejdet 
forslag til kontormedhjælpsordning for folkeskolerne. Udvalget for skolevæsen har for sit vedkom
mende godkendt skoledirektørens forslag med diverse tilføjelser. Forslaget ønskes iværksat med 
virkning fra 1. januar 1971.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.075.084.
Forslaget blev tiltrådt.

m. Bildsøkolonien, Bildsø Strand.
Der forelå revideret driftsregnskab for tiden 1.11.1969 til 31.10.1970 samt status pr. sidst

nævnte dato.
D.K.851.123.6.
Godkendtes.

n. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger fremsendte 18.11.1970 forslag til anlæg 
af en skøjtebane på Teknisk skoles græsplæne ud mod Bredahls gade.

Udgiften var anslået til kr. 2.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.855.3.725.893.
Forslaget blev tiltrådt.
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156 3. Bevillingssager.
a. Ansøgning fra udvalget for kulturelle anliggender om tillægsbevilling til konto 17.04.00 på 

kr. 7.500,- til indkøb af et 16 mm filmforevisningsapparat til biblioteket.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.852.
Bevilgedes.

b. Udvalget for kommunale værker ansøgte 18.11.1970 om en bevilling stor kr. 430.000,- til 
dækning af udgiften til anskaffelse og nedlægning af 10 kV højspændingskabler i den sydvestlige 
del af Slagelse.

Bevillingen foresloges afholdt af elværkets dispositionsfond.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

157 4. Valg til udvalg, kommissioner m. v.
a. Forældreforeningen Centralsygehusets Børneinstitutioner.
Socialudvalget indstillede, at Frode Hansen vælges til medlem af denne forenings bestyrelse. 
D.K.074.
Frode Hansen valgtes.

b. Planlægning af gymnasiebyggeri.
Borgmesteren oplyste, at det ved et møde i Vestsjællands amt var blevet besluttet at nedsætte 

et udvalg med det ovennævnte formål og at foreslå, at udvalgets medlemstal bliver på 6, hvoraf 3 
udvælges af Slagelse byråd.

Borgmesteren foreslog, at byrådet vælger 3 repræsentanter til at deltage i planlægnings
arbejdet.

D.K.074.
Til medlemmer af udvalget blev valgt: Holger Jensen, Arnold Pedersen og Aage Nørgaard.

158 5. Byggemodning af Etterb  jer giodden — matr.nr. 76 a af markjorderne.
Økonomiudvalget indstillede på grundlag af tidligere indstilling fra vejudvalget projekt og 

overslag til byrådets godkendelse.
Til arbejdets gennemførelse ansøges om en bevilling på kr. 670.000,- svarende til kr. 23,26 

pr. nr salgbart areal.
I nævnte udgift er ikke medregnet vejbelysning, elforsyning, vandforsyning og evt. fjern

varmeforsyning.
Kloakarbejdet påregnes udført af kommunens entreprenørafdeling.
Projektet er udarbejdet under hensyn til fredningsnævnets kendelse af 26. f. m., hvorved det 

tillades at opføre et parcelhusbyggeri i en afstand fra motorvejens planumskant på mindst 75 m 
i den vestlige udkant af matr.nr. 76 a og en afstand af 100 m fra planumskanten i den østlige 
udkant, alt under forudsætning af, at slukten holdes fri for bebyggelse, og at friarealet pålægges 
servitut om etablering inden 2 år efter udstykningen og angående vedligeholdelse m. v. af fri
arealet efter aftale med fredningsplanudvalgets tekniske sekretariat og vejvæsenet. Bygnings
tegninger godkendes af byggemyndigheden.

D.K.073.511.2.003.13.
Indstillingen vedtoges, herunder den fornødne kapitalbevilling på kr. 670.000,-.

159 6. Kloak projekt for Idagård s jorden.
Udvalget for veje og renovation forelagde projekt omfattende hovedledninger for regnvand 

og spildevand for Skælskørvej langs nordgrænsen af Idagårdsjorderne til Slotsalleen. I forbindelse
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med projektet skal der udføres en 155 cm gennempresning under Næstvedbanen samt ledninger 
under Sdr. Ringgade. Endvidere skal der anlægges et regnvandsbassin i trekanten mellem Næst ved
banen, Sdr. Ringgade og Lillevangsvej.

Til dækning af udgifterne ved arbejdets gennemførelse ansøges om en bevilling på kr. 
910.000,-, hvorved bemærkes, at det er hensigten at påbegynde arbejdet snarest.

Bortset fra gennempresningen, der foresloges udliciteret, påregnes arbejdet udført ved direkte 
kommunal foranstaltning.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.777.8.628.2.
Projektet blev godkendt, og den fornødne bevilling på kr. 910.000,- blev givet.

7. Kloakprojekt for Parkvejkvarteret.
Projektet er foranlediget af det påbegyndte hospitalsbyggeri syd for Skovstien, af det frem

tidige hospitalsbyggeri nord for Skovstien, den projekterede svømmehal og en fremtidig byhal.
Udvalget for veje og renovation ansøgte samtidig om en bevilling på kr. 500.000,- til dækning 

af udgifterne. Det er udvalgets hensigt, at arbejdet påbegyndes snarest ved direkte kommunal 
foranstaltning.

Udvalget foreslog endvidere, at udgiften fordeles imellem Vestsjællands amtskommune og 
Slagelse kommune med halvdelen til hver.

Økonomiudvalget anbefalede og foreslog, at der optages forhandlinger med Vestsjællands 
amtsråd vedr. sygehusets andel i udgifterne til projektets gennemførelse.

D.K.777.8.628.2.
Projektet blev godkendt, og den fornødne bevilling på kr. 500.000,- blev givet, idet økonomi

udvalgets forslag i øvrigt blev vedtaget.

8. Regulativ for vintervedligeholdelse af veje 
udarbejdet i henhold til lov nr. 140 af 25. marts 1970 af vejudvalget.

Politimesteren har tiltrådt regulativet, og endvidere har Vestsjællands amtsråds tekniske 
udvalg erklæret ikke at have indvendinger mod udkastet samt at være indforstået med, at regula
tivet skal være gældende for veje i byer og bymæssige bebyggelser, som amtsrådet er vejbestyrelse 
for.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.811.625.768.
Blev godkendt.

Por lukkede døre.

9. Andragender og forslag.
a. Udvalget for kommunale værker fremsendte 24.11.1970 med anbefaling en anmodning fra 

stadsingeniøren om, at maskinmester Jens Jørgen Mose autoriseres som elektroinstallatør ved 
kommunens renseanlæg, pumpestationer og forbrændingsanstalt, idet udvalget samtidig meddelte, 
at det ikke fandt anledning til, at der stilles kaution for autorisationen.

D.K.072.211.
Autorisationen blev givet (uden kautionsstilleise).

b. Udvalget for kommunale værker indstillede 20.11.1970, at der meddeles gas- og vandmester 
Poul Rasmussen, Skovsøgade 19, Slagelse, autorisation som fjernvarmeinstallatør under Slagelse 
kommunes varmeværk.

D.K.072.211.
Indstillingen vedtoges.

160

161
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c. Ansøgning fra ingeniør Poul Larsen, Færøvej 17, om autorisation som kloakmester.
Udvalget for veje og renovation indstillede, at ansøgningen imødekommes. 
D.K.777.8.628.2.072.211.
Indstillingen vedtoges.

d. Forslag fra borgmesteren om, at den ledige stuelejlighed i ejendommen Smedegade 26 
udlejes til en gruppe unge i Slagelse.

Lokalerne tænkes anvendt som et kulturelt samlingssted for unge. Forslaget er ledsaget af en 
redegørelse fra speciallægen i psykiatri i Slagelse.

Udvalget for faste ejendomme indstillede 20.11.1970, at lejligheden udlejes til gruppen på 
en almindelig lejekontrakt, der indgås med folkeskolelærer Erik Frederiksen, for et symbolsk 
beløb af kr. 30,- pr. måned.

D.K.073.54.
Udvalgets indstilling vedtoges.

e. Ansøgning fra kommuneassistent Hans Erik Larsen om afsked ved udgangen af december 
måned 1970.

Økonomiudvalget anbefalede og foreslog, at stillingen opslås ledig.
D.K.084.
Bevilgedes. Stillingen opslås ledig.

f. Ansøgning fra kommune assistent Ellen Egede Hansen om afsked ved udgangen af december 
måned.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.084.
Bevilgedes.

g. Ansøgning fra Niels Rytter, Sorøvej 146, om kommunegaranti for kr. 10.000,- til dækning 
af udgifterne ved installation af w.c. i ejendommen Sorøvej 146.

Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes. 
D.K.777.8.628.64.073.5.
Byrådet vedtog at yde garanti for et lån på maksimalt kr. 10.000,- til det anførte formål.

h. Ansøgning fra Vestsjællands Mejeriselskab om lukning af mælkeruterne 4 og 8.
Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K.778.2.077.1.
Blev imødekommet.

i. 8 ansøgninger om skattelempelse påført indstillinger fra økonomiudvalget.
D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget.

Udenfor dagsordenen.
k. Fra det sociale udvalg var fremsendt indstilling om, at frk. Elise Christine Møllers legat 

for året 1970 tillægges 19 personer, således at 6 personer tildeles hver 2 portioner og 19 personer 
hver 1 portion à kr. 50,-.

D.K.073.526.27.
Indstillingen vedtoges.

163 10. Køb og salg af grunde.
Indstilling fra økonomiudvalget om salg af 2 parceller af matr.nr. 1 cx af Antvorskov til
a. Henning Hansen, Skælskørvej 81, - en ca. 310 m2 stor parcel,
b. kontorassistent Marie Nielsen, Skælskørvej 79, - en ca. 260 m2 stor parcel,
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begge for en pris af kr. 12,50 pr. m2 + udstykningsomkostninger og andre omkostninger ved 
handelen.
D.K.073.511.2.
Indstillingen vedtoges.

11. Byggesager.
a. Ansøgning fra Dansk Dammann Asfalt om tilladelse til at placere en asfaltfabrik på en 

parcel af matr.nr. 5 a af Kindertofte by og sogn, tilhørende gårdejer Anton Jensen.
Byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen har i den anledning anmodet byrådet om en udtalelse. 
Økonomiudvalget indstillede, at selskabets forslag til placering anbefales.
D.K.777.8.711.3.072.13.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning fra Jens Nielsen, Klosterbanken 21, om tilladelse til opstilling af en is- og 
pølsekiosk på matr.nr. 262 b ved Halling Ås.

Vejudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen, og økonomiudvalget fraråder, at den imøde
kommes.

D.K.773.1.-78A.
Kunne ikke imødekommes.

12. Boligsager.
a. Ansøgning fra Slagelse Andels Svineslagteri om tilladelse til at anvende ejendommen 

Elmevej 4 til i møbleret stand at udleje til fremmedarbejdere.
Boliganvisningsudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes, men forbeholder sig fortsat 

de 2 lejligheder i ejendommen opretholdt som sådanne.
D.K.778.5.073.551.
Udvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning fra T. E. Andersen om tilladelse til at inddrage lejligheden i Kalundborgvej 15, 
s i. tv. til erhvervsbrug.

Boliganvisningsudvalget anbefaler.
D.K.778.54.26-15.
Blev imødekommet.

c. Ansøgning fra advokat Niels Jacob Nielsen for restauratør C. V. Trebbien om tilladelse til 
at inddrage 2 værelser på 1. sal i ejendommen Nygade 7 til erhvervsbrug.

Boliganvisningsudvalget anbefalede.
D.K.778.54.44-7.
Blev imødekommet, ligesom det tiltrædes, at lejeren af en 3 værelsers lejlighed benytter det 

ene værelse til systue.

d. Ansøgning fra sølv sliber Henry Petersen om tilladelse til at nedlægge en lejlighed Hellig 
Andersvej 38, st. tv.

Boliganvisningsudvalget anbefalede.
D.K.778.54.18-38.
Blev imødekommet.

e. Ansøgning fra Ejnar Sørensen, Rosenkildevej 8, om tilladelse til at sammenlægge en lejlig
hed i ejendommen med ejerens egen lejlighed.

Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale.
D.K.778.54.57-8.
Kunne ikke imødekommes.

164

165



98 FORHANDLINGER 14.12.70

f. Ansøgning af 3.11.1970 fra landinspektør P. Toft Jensen, Set. Mikkelsgade 2, Slagelse, om 
tilladelse til at nedlægge en lejlighed på 1. sal i ejendommen for i stedet at indrette tegnestue og 
modelokale.

Boliganvisningsudvalget anbefalede ansøgningen.
D.K.778.54.61-2.
Blev imødekommet.

166 13. Skolesager.
a. Indstilling fra skolekommissionen om, at lærerinde Eya Ane-Marie Rachlew Pedersen 

forfremmes til overlærer fra 1. januar 1971.
D.K.851.11.
Vedtoges.
b. Skolekommissionen indstillede 18.11.1970, at overtallig viceskoleinspektør Finn Clasen, 

Mølle gårds skolen, konstitueres som souschef fra 9. november 1970 at regne som følge af viceskole
inspektør Johannes Madsens sygemelding.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.11.
Vedtoges.
c. Indstilling fra ungdomsskolenævnet om, at der ydes lederen af Slagelse Ungdomsskole 

Ib Levring en kompensation på kr. 16.368,99 i anledning af, at Direktoratet for Ungdomsskole
undervisningen ikke har godkendt en reduktion i det pligtige ugentlige timetal på 20 for lederen. 
Kompensationen er beregnet for tiden 1. august 1969 til 31. marts 1970 som en overtimebetaling, 
der skulle nave været ydet, såfremt timereduktionen på 20 var blevet godkendt.

Skoleudvalget kunne ikke anbefale indstillingen. Et medlem af udvalget deltager ikke i denne 
udtalelse.

D.K.851.12.
Der kunne ikke ydes ungdomsskolelederen kompensation som indstillet af ungdomsskole

nævnet.
d. Ansøgninger om tilskud fra:
a. Bent Carsten Larsen, Teglværkshuse, Slagelse, til et 10 måneders ophold på Hellerup-Hus 

Efterskole i vinteren 1970-71.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 

ydes et tilskud stort kr. 1.080,-.
b. Karin Andersen, Albert Ibsensvej 40, II., til et 10 måneders ophold på Nordborg Slots 

Efterskole i vinteren 1970-71.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 

ydes et tilskud stort kr. 1.080,-.
c. Kirsten Hølmkjær Ettrup, Ndr. Ringgade 28, I., til et 6 måneders ophold på Snoghøj 

Folkeskole i vinteren 1970.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 

ydes et tilskud på kr. 330,-.
d. Birgit Petersen, Bag Klostret 16, til et 5 måneders ophold på Skals Håndarbejdsskole i 

vinteren 1970.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen kunne ikke anbefale, 

at der ydes tilskud.
e. Christian Jonstrup, Blæsinge, til et 4 måneders ophold på Odder Højskole i foråret 1971. 
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen indstillede, at der ydes

et tilskud på kr. 313,-.
f. Lis Daugaard Pedersen, Parkvænget 13, til et 3 måneders ophold på Sydsjællands Land

brugsskole.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen kunne ikke anbefale, 

at der ydes tilskud.
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g. Kai Madsen, Møllegaarden, Kirke Stillinge, til et 6 måneders ophold på Høng Landbrugs
skole i vinteren 1970-71.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen indstillede, at der ydes 
et tilskud på kr. 450,-.

h. Troels Olav Brostrup Poulsen, Nordrup, til et 5 måneders ophold på Sorø Ungdomsskole 
i januar til maj 1971.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 540,-.

i. Gunnar Christiansen, Søholmparken 23, Slagelse, til et 4 måneders ophold på Antvorskov 
Højskole i efteråret 1970.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 275,-.

k. Jytte Elsa Wingreen, Kelstrup, til et 5 måneders ophold på Langelands Husholdningsskole 
i efteråret 1970.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 580,-.

l. Leif Andersen, Krænkerup, til et 5 måneders ophold på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 
i vinteren 1970-71.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 437,50.

m. Lisbeth Mathiesen, Nygade 5, II., Slagelse, til et 4 måneders ophold på Grundtvigs Høj
skole i Hillerød i efteråret 1970.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 150,-.

n. Hans Jørgen Mortensen, Hejninge, til et 9 måneders ophold på Bygholm Landbrugsskole 
i november måned 1970 til juli 1971.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 540,-.

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingerne.
D.K.851.48.078.5.
a.-n. Indstillingerne vedtoges.
e. Ansøgninger om stipendier fra elever over undervisningspligtig alder i 7.-10. klasse og den 

3-årige realafdeling.
Der forelå indstillinger fra skoleudvalget om uddeling af kr. 107.200,- foretaget efter regler, 

der var vedlagt indstillingen.
D.K.851.222.
Skoleudvalgets indstilling vedtoges.

14. Støtte til boligbyggeri.
Der forelå følgende regnskaber til godkendelse:
a. Fællesorganisationens Boligforening, afd. V A, fritidshjem og ungdomsklub. De samlede 

udgifter har været kr. 815.357,37,
b. Fællesorganisationens Boligforening, afd. S - ombygning af slagterforretning. Den samlede 

anskaffelsessum har været kr. 169.719,14,
c. Slagelse sociale Boligselskab, afd. Skovvej. Endelig opgørelse af 2.11.1970 med samlet 

anskaffelsessum kr. 27.414.834,74. Der er ved prioriteringen fremkommet en overfinansiering på 
kr. 3.385,26.

D.K.778.532.
a-c. Blev godkendt.

167
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Mødet mandag den 11. januar 1971, kl. 19
Fraværende: Vagn Høgh Jensen og Holger Jensen.

Mødet indledtes med, at borgmesteren ønskede byrådets medlemmer, kommunens medarbej
dere samt pressens repræsentanter og hele byens befolkning et godt nytår. Byrådets medlemmer 
sluttede sig hertil.

Til behandling forelå:

169 1 • Efterretningssager.
a.-t. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
a.-t. Til efterretning.

170 2. Andragender og forslag.
a. Økonomiudvalget har 6.1.1971 til byrådets godkendelse fremsendt de med virkning pr.

1. januar d. å., - efter aftale med mejeriet og handelsorganisationerne, - fastsatte generelle leve
ringsbetingelser samt engrospriser excl. moms for mælk og fløde.

D.K.773.2.077.1.
Blev godkendt.

b. Udvalget for kommunale værker foreslog 29.12.1970, at den endelige afregning for fjern
varmeforbrug, - som følge af en stigning i olieprisen, - for 1970/71 foretages efter en pris på 
kr. 1,15 pr. m3 (hidtil kr. 0,95 pr. m3).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.824.11.697.34.003.13.
Forslaget vedtoges.

c. Ansøgning af 26.11.1970 fra Slagelse Erhvervsråd om et ekstraordinært tilskud stort 
kr. 9.000,- til erhvervsrådets drift.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.82.075.1.
Bevilgedes.

d. Udvalget for veje og renovation foreslog 21.12.1970, at de nugældende regler for under
støttelsesordning for Slagelse kommunes løst ansatte personale ændres således, at understøttelse 
kan ydes til personer, der har været fuldt beskæftiget i Slagelse kommunes tjeneste i mindst 
15 år efter det fyldte 30 år, og som afgår på grund af svagelighed eller alder (67 år).

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.831.087.43.
Vedtoges.

e. Ved skrivelser af 27.11.1970 har socialstyrelsen, direktoratet for børne- og ungdomsfor
sorgen meddelt tilsagn om tilskud på kr. 30.240,- og kr. 21.330,- til monteringen af Rosenkilde
vejens Børneinstitutioner, henholdsvis vuggestuen og børnehaven, - under forudsætning af, at 
Slagelse kommune yder en tilsvarende støtte.

Det sociale udvalg indstillede 15.12.1970, at de tilsvarende tilskud ydes fra kommunen, og at 
beløbene afholdes på konto 14.01.13.02.5., tilskud til oprettelse eller forbedring af ikke-kommunale 
daginstitutioner.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.842.711.
Det sociale udvalgs indstilling vedtoges.
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f. Ved skrivelse af 1.12.1970 har socialstyrelsen, børne- og ungdomsforsorgen meddelt tilsagn 
om tilskud stort kr. 2.900,- til Slagelse Børneasyl til hjælp til dækning af udgifterne i forbindelse 
med installation af oliefyr, - med den forudsætning for tilskudet, at der af Slagelse kommune 
ydes en tilsvarende støtte.

Det sociale udvalg indstillede 15.12.1970, at det tilsvarende beløb stilles til rådighed, og at 
beløbet afholdes af konto 14.01.13.02.5., tilskud til oprettelse eller forbedring af ikke-kommunale 
institutioner.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.842.711.
Det sociale udvalgs indstilling vedtoges.

g. Udvalget for skolevæsen indstillede 21.12.1970, at man ikke, - uagtet henstillingen af
16.11.1970 fra Kommuneforeningen i Vestsjællands amt, - for tiden udvider den gældende ord
ning med befordringstilskud til gymnasieelever, HF-studerende og studenterkursister, - men 
afventer en amtskommunal ordning.

Økonomiudvalget anbefalede, at udvalgets indstilling tiltrædes.
D.K.851.121.71.
Udvalgets indstilling vedtoges.

h. Ansøgning af 20.10.1970 fra FOF om et tilskud stort kr. 900,- til indkøb af undervisnings
materiel til specialundervisning for voksne.

Voksenundervisningsnævnet, fritidskommissionen, udvalget for skolevæsen og økonomiudval
get anbefalede, at der ydes et tilskud stort kr. 450,-.

D.K.851.483.
Bevilgedes kr. 450,-.

i. Borgmesteren foreslog 28.12.1970, at der på kommunens bekostning omkring årsdagen for 
kommunesammenlægningen afholdes et borgermøde. Arrangementet foresloges forestået af de 
politiske partier.

Anbefalet af økonomiudvalget, der foreslog, at de politiske partier, der er repræsenteret i 
byrådet opfordres til at fremkomme med forslag til arrangementet.

D.K.855.
Vedtoges.

3. Bevillings sager.
a. Ansøgning af 23.12.1970 fra udvalget for faste ejendomme om en tillægsbevilling stor 

kr. 12.000,- for 1970/71 til konto 02.04.05.06 (vedligeholdelse af ejendommene Marievej 9-15).
Ansøgningen er motiveret ved store vedligeholdelsesarbejder på lejlighederne.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.54.
Bevilgedes.

b. Ungdomsborgens bestyrelse ansøgte 29.11.1970 om bevilling af kr. 65.000,- til færdiggørelse 
af tilbygningen til Ungdomsborgen.

Beløbet agtes anvendt til indretning af anretterkøkken, hegn til campingplads, inventar, 
musikrum og scene.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.428.
Bevilgedes (som kapitalbevilling).

c. Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger ansøgte 7.12.1970 om en tillægsbevilling på 
kr. 30.000,- til anlæg af fodbold grusbane ved Frederikshøj. Beløbet foreslås afholdt af »fonden til 
støtte af sportslige formål herunder svømmehal« (konto 58.14.00).

Byrådet har tidligere, 14.9.1970, bevilget kr. 150.000,-.

171



102 FORHANDLINGER 11.1.1971

Ansøgningen om tillægsbevilling skyldes, at udgifterne ved etablering af belysning på grus
banen vil blive væsentlig højere end oprindelig anslået.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.855.3.725.893.
Bevilgedes (som kapitalbevilling).

Udenfor dagsordenen.
d. Økonomiudvalget indstillede 11.1.1971, at der gives en tillægsbevilling stor kr. 200.000,- til 

konto 24.15.9. 1970/71 til byplanarbejde.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

For lukkede døre.

*172 4. Andragender og forslag.
a. Ansøgning af 8.12.1970 fra fuldmægtig Carl V. E. Nielsen, socialforvaltningen, om afsked 

med pension fra udgangen af marts måned 1971.
Anbefalet af det sociale udvalg og økonomiudvalget. 
D.K.084.
Bevilgedes, idet byrådet udtalte sin tak og påskønnelse af Carl V. Nielsens lange og gode 

tjeneste i kommunen.

b. Økonomiudvalget indstillede 30.12.1970, at stillingen som pantefoged ved Slagelse kom
mune med virkning fra 1.1.1971 aflønnes efter skalatrin 27, 29, 31 og 34 (de for kommunens 
fuldmægtige gældende skalatrin).

D.K.084.
Indstillingen vedtoges.

c. Arbejdsmand Alfred Rasmussen, Rosenkildevej 6, ansøgte 22.10.1970 om understøttelse i 
henhold til understøttelsesordningen for Slagelse kommunes løst ansatte personale.

Vejudvalget anbefalede ansøgningen, uanset at ansøgeren kun har været beskæftiget ved 
kommunen 14V2 år.

Kommunebogholderen meddelte, at understøttelsen efter 15 års tjenestetid er kr. 540,- 
+ dyrtidstillæg, d.v.s. p.t. kr. 2.310,- årligt.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.831.087.43.
Bevilgedes.

d. Vestsjællands amt forespurgte 20.5.1970, om der er udarbejdet planer vedr. kloakering af 
beskyttelsesområdet ved »Næsbystrand Vandværk«.

Stadsingeniøren foreslog 9.12.1970, at sagen tilbagesendes Vestsjællands amt med følgende 
påtegning:

Vedrørende områdets kloakering kan det oplyses, at den tidligere Stillinge kommune har 
udarbejdet en skitseplan til kloakering af kommunens sommerhusområder. Efter kommunesam
menlægningen pr. 1.4.1970 er der ikke foretaget videre i sagen. Skitseplanen er ikke indbragt for 
landvæsenskommissionen, og der er ikke truffet beslutning om at udarbejde et detailprojekt for 
kloakering eller om at iværksætte arbejdet.

Da Næsbystrand Vandværk i brev af 23.1.1969 har meddelt, at man ønsker at opretholde 
de to boringer på matr.nr. 6 d, Næsby ved Stranden, kan byrådet tilslutte sig landvæsenskommis
sionens synspunkt: »At der ikke bør dispenseres fra forbudet mod sivebrønde med w.c.-tilløb 
inden for beskyttelsesområdet på 400 m fra vandværkets boring«.

Økonomiudvalget indstillede, at stadsingeniørens forslag tiltrædes. 
D.K.777.8.628.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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5. Byggesager.
a. Ansøgning af 14.9.1970 fra grosserer E. Lisborg om tilladelse til indretning af en fragt

central i en lade på ejendommen matr.nr. 334 n af Slagelse købstads markjorder, Slotsalleen.
Bygningsinspektøren har 18.9.1970 fremsendt sagen med forespørgsel om byrådets stilling til 

de på ejendommen tinglyste servitutter, hvorefter der på ejendommen må drives frørenseri, men 
i øvrigt ikke anlægges virksomheder, der kan forårsage støj, røgplage m. v. for de omboende uden 
byrådets tilladelse.

Sagen har været forelagt politimesteren, der 22.12.1970 henstillede, at der alene sker tilkørsel 
til virksomheden fra indkørselen i Slotsalleen, og at udkørsel henvises til Parkvej ved etablering 
af frakørselsforhold der.

Økonomiudvalget indstillede, at politimesterens henstilling tiltrædes.
D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges, idet det samtidig blev henstillet til vejudvalget at 

undersøge, hvorvidt der bør etableres parkeringsforbud ud for ejendommen.

b. Ansøgning fra arkitekt Bo Helmer Jørgensen om principiel godkendelse for opførelse af 
3 stk. kædehuse på matr.nr. 216 b af Slagelse købstads markjorder.

Bygningsinspektøren har 19.11.1970 forespurgt, hvorvidt bebyggelsen kan godkendes, - jfr. 
§ 19, stk. 1, i bygningsvedtægten, hvorefter der i det pågældende område kun må opføres frit
liggende parcelhuse med indtil 2 lejligheder samt - efter særlig tilladelse fra byrådet - dobbelthuse 
samt rækkehuse og kædehuse og lignende til bolig for én familie.

Efter forespørgsel har bygningsinspektøren 16.12.1970 oplyst, at bebyggelsen er projekteret i 
område F 3 (blandet bolig- og erhvervsbebyggelse). Bygningsinspektøren bemærker, at det under 
hensyn til udstykningsbestemmelserne er en forudsætning, at bygningerne opføres med udleje for 
øje, - uden mulighed for erhvervelse.

Økonomiudvalget indstillede, at der gives byggetilladelse med bemærkning, at udstykning i 
3 parceller ikke kan anbefales som projektet er udformet.

D.K.785.072.13.106.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

6. Udstykningssager.
a. Fra Vestsjællands amtskommunes tekniske udvalg er 9.11.1970 fremsendt til erklæring en 

ansøgning fra grosserer E. Lisborg om visse lempelser i nogle af amtsrådet under 8.11.1968 stillede 
betingelser vedr. adgangsforholdene fra en påtænkt udstykning af matr.nr. 1 bt, Antvorskov Ho
vedgård.

Stadsingeniøren har 21.12.1970 fremsendt et forslag til svar på forespørgslen, - hvori bl. a. 
henvises til det igangværende arbejde med udarbejdelse af en byplanvedtægt for området.

Økonomiudvalget indstillede, at byrådet henholder sig til stadsingeniørens forslag til besva
relse.

D.K.777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 8.10.1970 fra grosserer E. Lisborg om dispensation fra det af byrådet under
22.9.1970 stillede krav i forbindelse med en ansøgning om, at bygningen på matr.nr. 1 cs af 
Antvorskov efter salg anvendes til lagerbygning for autoreservedele, - idet byrådets krav går ud 
på, at udstykningen af matr.nr. 1 cs kun kan godkendes under forudsætning af, at den nordlige 
længe på matr.nr. 1 bt nedrives, idet lagerbygningen og bebyggelsen på matr.nr. 1 bt af Antvor
skov ligger så tæt ved hinanden, at der ikke på lovlig måde kan fastlægges et skel mellem disse 
bygninger. Grosserer Lisborg erklærer sig indforstået med, - såfremt udstykningsplanen realiseres 
- at ophæve dispensationen.

Under henvisning til en af landinspektør Toft Jensen under 20.11.1970 fremsendt udstyk
ningssag vedr. matr.nr. 1 bt og 1 cs (jfr. pkt. 6 c i nærværende dagsorden), fandt stadsingeniøren 
det ikke muligt at dispensere fra kravet om nedrivning, idet udstykningen i så fald ville komme
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i strid med bestemmelserne i byggelovens § 34 om bebyggelsers højde- og afstandsforhold. Stads
ingeniøren tilføjede, at skellet mellem matr.nr. 1 cs og 1 dt går midt mellem lagerbygningen og 
derfor nødvendigvis må ændres i forbindelse med frasalget af lagerbygningen.

Økonomiudvalget indstillede, at byrådet henholder sig til stadsingeniørens forslag til be
svarelse.

D.K.777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Fra landinspektør Toft Jensen, Slagelse, er 20.11.1970 fremsendt ansøgning om udstykning 
af matr.nr. 1 bt og 1 cs, Antvorskov Hovedgård. I forbindelse med udstykningssagen har land
inspektøren ansøgt om

1. at udnyttelsesgraden må blive beregnet efter bestemmelserne i den nuværende bygnings
vedtægt,

2. at der i forbindelse med skøde tinglyses servitut om, at købere af parcellen forpligter sig til 
at afgive et 3 m bredt stiareal, når kommunen kræver det, og at den til enhver tid værende 
ejer og udstykker af matr.nr. 1 bt forpligter sig til at anlægge stiareal efter kommunens 
bestemmelser,

3. at vejen langs sydskellet af parcel 2 fastsættes til 8 m,
4. at nedrivning af den bygning, der i øjeblikket ligger i det nyudlagte vejareal, må vente til 

arealet videreudstykkes dog maximalt 3 år.

Stadsingeniøren har 21.12.1970 fremsendt diverse bemærkninger til sagen, hvorefter 
ad 1 anbefales,
ad 2 anbefales,
ad 4 anbefales med den tilføjelse, at bygningen skal nedrives inden udløbet af 3 års perioden, 

såfremt kommunen forlanger det af hensyn til fremføring af offentlige ledninger eller 
kabler.

Stadsingeniøren foreslog endvidere, at landinspektøren anmodes om at indestå for, at de 
approberede udstykningsdokumenter ikke udleveres, før bestemmelserne om udlæg og anlæg af en 
3 m bred sti, om oversigtsservitut og om nedrivning af bygning er tinglyst på ejendommene.

Økonomiudvalget indstillede, at stadsingeniørens forslag tiltrædes, idet udvalget for såvidt 
angår pkt. 3 oplyste, at den her nævnte vej iflg. udstykningsansøgningen er påregnet 9 m bred, 
hvorfor denne del af ansøgningen anses for bortfaldet.

D.K.713.111.78/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Fra landinspektør Toft Jensen er 3.12.1970 fremsendt ansøgning om godkendelse af ud
stykning af matr.nr. 250 a af markjorderne, tilhørende fabrikant Troels Westrup. Ved udstyknin
gen opdeles parcellen i 2 parceller til bebyggelse med enfamiliehuse.

Den frastykkede parcel skal have adgang til Jupitervej, og stadsingeniøren foreslog 29.12.1970, 
at sagens ekspedition afventer en afklaring af spørgsmålet om vejbidrag til Jupitervej (jfr. pkt. 6 e 
på nærværende dagsorden).

Økonomiudvalget indstillede, at udstykningssagen godkendes.
D.K.713.111.81/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Udvalget for veje og renovation indstillede 29.12.1970, at eventuelle udstykkede ejendomme 
langs Jupitervejs vestside gives vejret til Jupitervej på følgende vilkår:
1. mod betaling af et vejbidrag på kr. 10,- pr. m2,
2. mod at det tåles, at kommunen indlægger skråning på parcellen,
3. til gengæld forpligter Slagelse kommune sig til at lægge og bekoste fortov i Jupitervejs vestside 
ud for parcellen.
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Udvalget bemærkede, at en byrådsbeslutning vedr. pålæg af vejbidrag af grundejerne kan 
indankes for Vestsjællands amtsråd, - og at påligning af vejbidrag på de private grunde langs 
Jupitervej kan medføre problemer med hensyn til opnåelse af vejrefusion.

Anbefalet af økonomiudvalget, der bemærkede, at der udarbejdes særskilt regnskab over 
udgifterne ved anlæg af Jupitervej.

D.K.811.
Vedtoges.

f. Fra landinspektør Toft Jensen er 12.11.1970 fremsendt forslag til udstykning af matr.nr. 
10 y, Kirke Stillinge by og sogn, tilhørende revisor Henrik Mat horne, Slagelse.

Stadsingeniøren har 29.12.1970 fremsendt forslag til parcelsalgserklæring.
Økonomiudvalget indstillede, at stadsingeniørens forslag godkendes, dog således at der tillige 

pålægges villaservitutter.
D.K.777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

g. Under henvisning til en fra landinspektør Toft Jensen fremsendt ansøgning om udstykning 
af matr.nr. 10 y, Kirke Stillinge by, i 4 parceller, der vil fa adgang til en udstykningsvej, der 
er anlagt af Slagelse kommune i forbindelse med byggemodningen af kommunens grunde i Kirke 
Stillinge, indstillede udvalget for veje og renovation 29.12.1970, at der gives parcellerne vej
adgang til udstykningsvejen på følgende vilkår:
1. til Slagelse kommune betales et vejbidrag på kr. 10,- pr. m2 eller i alt kr. 32.000,-,
2. at hjørneparcellen tinglyses en oversigtsservitut svarende til q = 15 X 15 m,
3. det skal tåles, at kommunen i forbindelse med vejens færdiggørelse indlægger skråninger på 

parcellerne,
4. til gengæld forpligter Slagelse kommune sig til at færdiggøre udstykningsvejene, således at der 

også anlægges fortov i den side, der vender mod matr.nr. 10 y.
Udvalget bemærkede i øvrigt, at en byrådsbeslutning vedr. pålæg af vejbidrag af grundejeren 

kan indankes for Vestsjællands amtsråd, - og at påligningen af vejbidrag på matr.nr. 10 y kan 
medføre problemer med hensyn til opnåelse af vej refusion.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Vedtoges.

h. Fra landinspektør Toft Jensen er 12.11.1970 fremsendt forslag til udstykning af matr.nr. 
261 af Slagelse købstads markjorder, tilhørende murermester Teddy Jensen, Øster Stillinge. 
Parcellen agtes udstykket til bebyggelse med enfamiliehuse.

Fra stadsingeniøren er 29.12.1970 fremsendt forslag til parcelsalgserklæring.
Økonomiudvalget indstillede, at udstykningsplanen godkendes, og at det af stadsingeniøren 

udarbejdede forslag til parcelsalgserklæring tiltrædes.
D.K.777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

i. Fra landinspektør Hartvig Sørensen, Slagelse, er 21.7.1970 fremsendt en foreløbig udstyk
ningsplan vedr. den sydlige del af matr.nr. 2 b, St. Kongsmark by.

Stadsingeniøren anbefalede 17.12.1970 planen og fremsendte diverse bemærkninger vedr. 
vejprojekt, vandværksvand, sivebrønd og bebyggelse, - idet stadsingeniøren dog foreslog, at den 
endelige udstykningssag ikke videreekspederes, før landinspektøren har afgivet en skriftlig erklæ
ring om, at han vil tilbageholde udstykningsdokumenterne, indtil arealet er fuldt byggemodnet, 
og de af kommunen forlangte deklarationer er tinglyst på ejendommen.

Økonomiudvalget indstillede, at planen godkendes, og at det af stadsingeniøren fremsendte 
forslag til parcelsalgserklæring tiltrædes med den ændring, at bestemmelsen i deklarationsudkastets 
pkt. A vedr. sokkel udgår.

D.K.777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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k. Landinspektør Hartvig Sørensen har 30.9.1970 fremsendt en udstykningsplan vedr. den 
nordlige del af matr.nr. 1 b, LI. Kongsmark by.

Stadsingeniøren fremsendte 17.12.1970 forslag til kommunalbestyrelsens erklæring vedr. 
planen.

Økonomiudvalget indstillede, at stadsingeniørens forslag tiltrædes.
D.K.713.111.69/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

l. Fra landinspektør Hartvig Sørensen er 7.10.1970 fremsendt udstyknings- og bebyggelsesplan 
for den sydlige del af matr.nr. 1 b, LI. Kongsmark by.

Stadsingeniøren har 17.12.1970 fremsendt forslag til kommunalbestyrelsens erklæring i sagen.
Økonomiudvalget indstillede, at stadsingeniørens forslag tiltrædes.
D.K.713.111.69/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

175 7. Køb °K sa^g af grunde.
a. Økonomiudvalget indstillede 7.1.1971, at ejendommen matr.nr. 1 c af Hejninge by over

drages fru A. Zimmermann, Hejninge, for kr. 7.500,- og i øvrigt på følgende vilkår:

1. matr.nr. 1 a og 1 c sammenlægges til én ejendom,
2. købesummen (kr. 7.500,-) erlægges kontant,
3. omkostningerne ved handelen afholdes af køberen, og
4. i den på matr.nr. 29 tinglyste servitut vedr. dette areals förbliven som offentligt parkanlæg 

slettes følgende sætning: »Beplantning og planlægning af arealet samt fremtidig vedligeholdelse 
af anlægget foretages med bistand af en kyndig havearkitekt«.

D.K.073.511.2.
Vedtoges.

b. Økonomiudvalget indstillede 7.1.1971, at matr.nr. 16 b af Næs by ved Skoven af areal 
ca. 814 m2 sælges til gårdejer Bent Petersen, Næsby ved Skoven, for kr. 1,50 pr. m2 incl. rydning 
og matrikulær sammenlægning.

D.K.073.54.
D.K.073.511.2.
Vedtoges.

c. Økonomiudvalget indstillede 7.1.1971, at en ca. 4.850 m2 stor parcel af matr.nr. 8 bl af 
Lands grav by overlades vederlagsfrit til Landsforeningen Evne svage s Vel’s centerkreds VII, - 
incl. kloakstik, hovedvandledning og vandstik (men ikke tilslutningsafgift til vandværket), vej
belysning og udstykning.

Af landsforeningen vil der derimod være at betale for byggemodningen, anslået til kr. 16,- 
pr. m2.

D.K.073.511.2.
Vedtoges.

1 76 8. Boligs ager.
a. Ansøgning fra Jan Nørregård, Slotsalleen 38, om tilladelse til at inddrage 1. sals lejligheden 

i ejendommen til eget brug.
Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen, da lejligheden ikke er ledig. 
D.K.778.54.69-38.
Kunne ikke imødekommes.
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b. Ansøgning fra Jens Hansen, Glentevej 7, om tilladelse til at inddrage 1. sals lejligheden i 
ejendommen til eget brug.

Boliganvisningsudvalget kunne ikke anbefale ansøgningen.
D.K.778.54.14-7.
Tilbagesendtes til boliganvisningsudvalget til fornyet overvejelse.

9. Skolesager.
a. Ansøgning af 14.12.1970 fra skoleinspektør Ole Hansen om orlov i tiden 1. januar til 1. juli 

1971, i hvilket tidsrum skoleinspektøren som konsulent ved Kommunernes EDB-Central skal 
medvirke ved markedsføringen af et tilbud om EDB-lægning af skoleskemaer.

Skolekommissionen anbefalede 21.12.1970, at orloven bevilges uden løn.
Kommissionen foreslog samtidig, at viceinspektør Oscar Hansen konstitueres som skole

inspektør og viceinspektør Erling Hansen konstitueres som souschef 23.12.1970-1.7.1971.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.11.
Bevilgedes, idet skolekommissionens konstitutionsforslag samtidig vedtoges.

b. Ansøgninger om tilskud fra:

1. Kirsten Eisher Christensen, Havrebjerg, til et 5 måneders ophold på sproghøjskolen Kalø 
Landboskole i tiden 3.11.1970 til 3.4.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 400,-.

2. Hans Ole Lambert Larsen, Hallelev, til et 9 måneders ophold på Høng Landbrugsskole i 
tiden 1.11.1970 til 1.8.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 525,-.

5. Marianne Gammelgaard, Valbyvej 48, til et 5 måneders ophold på Uldum højskole i tiden
3.11.1970 til 29.3.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 856,25.

4. Michael Lindboe, Parkvej 7, til et 5 måneders ophold på Vallekilde højskole i tiden 1.11.1970 
til 1.4.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 393,75.

5. Arly Esbern Rasmussen, Kierulffsvej 44, til et 5 måneders ophold på Sorø Ungdomsskole i 
tiden 3.1.1971 til 20.5.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 1.080,-.

6. Leif Christensen, Kirke Stillinge, til et 6 måneders ophold på Høng Landbrugsskole i tiden
3.11.1970 til 1.5.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 450,-.

7. Steen Bagge Jensen, Løvegade 49, til et 15 ugers ophold på Antvorskov Højskole i tiden
15.1.1971 til 1.5.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 275,-.

8. Susanne Eriksen, Lillevangsparken 11, til et 5 måneders ophold på Ankerhus husholdnings
skole i tiden 6.8.1970 til 19.12.1970.

177
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Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ikke ydes kommunalt tilskud, da faderens indtægt ligger over sygekassegrænsen. 
Økonomiudvalget havde tiltrådt indstillingerne.
D.K.851.48.078.5.
Pkt. 1-8. Indstillingerne vedtoges.

178 10. Socialsager.

Mødet mandag den 25. januar 1971, kl. 19
Fraværende: Helge Jensen og Tove Munthe Fog.

Til behandling forelå:

*179 1 • Efterretningssager.
a.-l. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
m. Ungdomsskolenævnets meddelelse af 6.1.1971 om, at ungdomsskolernes elever er repræ

senteret i ungdomsskolenævnet således:
Repræsentant for elevrådsformændene:
Benny Rosenkrands Pedersen, Slotsvænget 37, IL, Slagelse.
Elevrepræsentant valgt af elevrådene:
Poul Møller, Kastanievej 7, Slagelse.
D.K.074.
a.-m. Til efterretning.

180 2. Andragender og forslag.
a. Fra Kommunalreformkommissionen er 24.11.1970 fremsat forslag om, at Grøfte-området 

med virkning fra 1. april 1972 overføres fra Slagelse kommune til Sorø kommune.
Efter en med Sorø kommune stedfunden forhandling indstillede økonomiudvalget 21.1.1971, 

at byrådet fastholder sin stilling til sagen, hvorefter der overfor Kommunalreformkommissionen 
udtales, at Slagelse byråd for sit vedkommende ikke har ønske om en regulering af grænsen 
mellem de to kommuner.

D.K.071.2.
For kommunalreformkommissionens forslag stemte 2 medlemmer, 15 stemte imod forslaget 

og 2 medlemmer undlod at stemme.

b. Økonomiudvalget indstillede 19.1.1971, at Gudum og den vestlige del af Set. Mikkels Ids. 
sammenlægges til ét afstemningsområde med afstemningssted i LI. Valby, og at Ottes trup og 
Kindertofte afstemningsområder sammenlægges til ét afstemningsområde med afstemningssted i 
O ttes trup skole.

Udvalget indstillede endvidere, at der til indenrigsministeriet fremsendes ansøgning om tilla
delse til, at kommunens valglister fremover kun fremlægges på ét sted, nemlig Centralbiblioteket 
og kun i dettes åbningstid, nemlig ugens 5 første hverdage fra kl. 9.00-kl. 20.00 og lørdag fra 
kl. 9.00-kl. 14.00.

D.K.074.
Udvalgets indstilling vedrørende valglisternes fremlæggelse bortfaldt, idet indenrigsministe

riet havde givet afslag på en fremsendt ansøgning herom.
Økonomiudvalgets indstilling vedrørende sammenlægning af afstemningsområder vedtoges, 

idet der snarest overvejes yderligere regulering af afstemningsområderne.
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c. Efter forhandling, - efter bemyndigelse fra økonomiudvalget, - med kommunalbestyrelsen 
i Dianalund indstillede borgmesteren 21.1.1971, at Slagelse kommunes levnedsmiddelkontrol på
tager sig

1. mejerikontrollen på Kongstedlund Mejeri (tilhørende Irma) og
2. mejerikontrollen på Dianalund Andelsmejeri samt kontrollen med de besætninger, hvorfra der 

leveres mælk til dette mejeri.

For opgaverne betales Slagelse kommune efter de af Kød- og Mælkehygiejnisk Forening 
udarbejdede takster og honorarer, - for besætningskontrol og mejeri tilsyn dog efter de af Dyr
lægeforeningen og Monopoltilsynet udfærdigede takster. Befordringsudgifter betales efter statens 
regler for tjenestekørsel.

Borgmesteren foreslog, at der med Dianalund kommune oprettes en overenskomst, der træder 
i kraft den 1. januar d. å. og løber til den med 1 års varsel opsiges til en 1. april.

D.K.773.2.
Indstillingen vedtoges.

d. Udvalget for veje og renovation ansøgte 14.1.1971 om godkendelse af et projekt til regule
ring af Parkvej gennem Anlægget. Arbejdet forventes udført i sommeren 1971, og der er på 
budgettet for 1971/72 afsat kr. 310.000,- til formålet.

Under forudsætning af at projektet godkendes, indstillede udvalget, at der i henhold til 
vejbestyrelseslovens § 23 træffes beslutning om erhvervelse af nogle mindre havearealer fra ejen
dommene matr.nr. 375 og 376 af markjorderne.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Projektet godkendtes og udvalgets indstilling vedtoges.

e. Fra Kirke Stillinge Børnehaveforening er fremsendt endelig ansøgning om støtte til opfø
relse af en børnehave til 2x20 børn på matr.nr. 9 i, Kirke Stillinge, (vedståelse af kommunal 
regaranti for et statsgaranteret lån p. t. indenfor en lånegrænse på 92 % samt tilskud til forenin
gens andel af egenkapitalen).

Børnehaveforeningens bestyrelse har 12.1.1971 meddelt, at den omhandlede grund er købt 
af Stillinge kommune for kr. 18.240,-, svarende til et af Stillinge kommune ydet tilskud til 
foreningen.

Den i ansøgningen anførte grundkøbesum kr. 60.000,- er anslået under hensyntagen til de 
stedlige grundpriser.

Foreningens egenkapital (udover tilskudet fra Stillinge kommune) er fremskaffet ved ind
samling: kr. 5-6.000,- samt ved tilsagn om et tilskud på kr. 17.000,- + renter fra Øster Stillinge 
nedlagte børnehjem.

Økonomiudvalget indstillede 21.1.1971, at regarantien vedstås i henhold til den nu anslåede 
anskaffelsessum, - jfr. udvalgets bemærkning vedr. den i ansøgningen anførte grundkøbesum.

Økonomiudvalget indstillede endvidere, at børnehaveforeningen gøres opmærksom på, at 
kommunetilskudet til fremskaffelse af foreningens egenkapital anses som betalt ved det af Stillinge 
kommune til foreningen ydede tilskud stort kr. 18.240,-.

Udvalget indstillede endeligt, at byrådet overfor boligministeriet henleder opmærksomheden 
på grundkøbesummen i henhold til skødet, - jfr. den i ansøgningen anførte grundkøbesum på 
kr. 60.000,-.

D.K.842.711.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

f. Skolekommissionen ansøgte 14.1.1971 om byrådets godkendelse af, at undervisningsplanen 
for folkeskolen, § 4, gives følgende tilføjelse:

»Undervisningstiden for børnehaveklassen i Hallelev placeres i tidsrummet kl. 10.00-kl. 14.00 
afhængigt af mulighederne til transport med skolebus. Det forudsættes, at mødetiden på ugens 
5 første dage bliver mindst 14 og højst 16 timer - jfr. undervisningsministeriets cirkulære af 
14. juli 1966, pkt. 1 b«.
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Kommissionen bemærkede, at etableringsudgiften var anslået til kr. 18.000,- og de årlige 
driftsudgifter til kr. 16.000,-.

D.K.851.12.
Blev godkendt.

g. På foranledning af en fra Uddannelsesrådet for ikke-faglærte arbejdere fremsendt henven
delse af 12.10.1970 vedr. oprettelse pr. 1. april 1971 af en specialarbejderskole som selvejende 
institution med hjemsted i Slagelse og med en afdeling i Næstved, har der mellem de interesserede 
parter været afholdt et møde, hvorpå er vedtaget en sammensætning af den kommende institu
tions repræsentantskab, - hvoraf Slagelse byråd skal udpege 1 repræsentant.

D.K.851.483.
D.K.074.
Aage Nørgaard blev valgt.

181 3. Bevillingssager.
Ansøgning af 2.12.1970 fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger om en tillægs

bevilling stor kr. 78.317,- til konto 20.09.12.04.0.1970/71.
Ansøgningen er motiveret ved byrådets vedtagelse den 9.11.1970, hvorefter driftsunderskudet 

for 1969/70 på Slagelse-Hallen er afholdt over denne konto.
Økonomiudvalget indstillede 19.1.1971, at der bevilges kr. 50.000,- til nævnte konto. 
D.K.855.3.795.893.
For ansøgningen fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger stemte 5 medlemmer, 

13 medlemmer stemte imod og 1 medlem undlod at stemme. Herefter vedtoges økonomiudvalgets 
indstilling med 18 stemmer, medens 1 medlem undlod at stemme.

182 4. Projekt for færdiggørelse af Nørrevangsskolen.
Udvalget for skolevæsen ansøgte 14.1.1971 om godkendelse af et udarbejdet ændringsforslag 

til projektet for færdiggørelse af Nørrevangsskolen, bevilling til formålet på kr. 8.122.000,- samt 
om tilladelse til at afholde offentlig licitation snarest gørligt med henblik på igangsætning 
15.3.1971.

Slagelse byråd har 22.12.1969 og 12.1.1970 godkendt et tidligere projekt samt bevilget 6,1 
mill, kr., idet det blev vedtaget, at arbejdet først måtte iværksættes, når de økonomiske forhold 
tillod det.

Anbefalet af økonomiudvalget 19.1.1971, idet udvalget samtidig foreslog, at det bemyndiges 
til at fastsætte tidspunktet for udbudet, - efter at de økonomiske muligheder er undersøgt.

D.K.851.162.
Med 18 stemmer godkendtes projektet, herunder den fornødne bevilling, idet økonomiudval

gets forslag vedrørende udbudstidspunktet samtidig vedtoges.
1 medlem stemte imod projektets iværksættelse.

183 5. Regnskaber for 1969/70.
Der forelå regnskaber for:
a. Slagelse købstadkommune (balance: kr. 39.370.010,90).
b. Havrebjerg kommune (balance: kr. 678.385,31).
c. Slagelse Set. Mikkels Ids. kommune (balance: kr. 622.695,09).
d. Hejninge kommune (balance: kr. 219.625,40).
e. Slagelse Set. Peders Ids. kommune (balance: kr. 4.280.333,54).
f. Stillinge kommune (balance: kr. 2.488.541,65).
g. Vestermose kommune (balance: kr. 2.503.854,24).
Økonomiudvalget foreslog, at den som følge af, at Slagelse købstad i regnskabsåret kun har
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opkrævet personlige skatter for 2 kvartaler, oprettede reguleringskonto afskrives i regnskabsåret 
1970/71 ved
1. forbrug af opsamlet driftsoverskud (konto 58) og
2. nedskrivning af konto 62, øvrige nettoformue.

D.K.073.526.69/70.
Regnskaberne er sendt til revision og godkendtes med forbehold af evt. antegnelser fra 

revisionen. I øvrigt vedtoges økonomiudvalgets forslag.

184
For lukkede døre.

6. Andragender og forslag.
a. Økonomiudvalget indstillede 20.1.1971, at kommuneassistent Kirsten Jensen, Hashøj, pr.

1. februar 1971 ansættes som kommuneassistent ved Slagelse kommune.
D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget indstillede 19.1.1971, at overassistent Hugo H. Schmidt, Hvidovre, 
ansættes som fuldmægtig ved Slagelse kommune med tiltræden snarest muligt.

D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 8.12.1970 fra tromlefører Jens Thorvald Nielsen, om understøttelse i henhold 
til den for Slagelse kommunes løst ansatte personale gældende understøttelsesordning.

Anbefalet af udvalget for veje og renovation.
(Understøttelse kr. 540,- + dyrtidstillæg, f. t. kr. 2.310,-, eller i alt årligt kr. 2.850,-).
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.831.087.43.
Bevilgedes.

d. Ansøgning af 29.11.1970 fra bestyrelsen for Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet om dæk
ning af underskudet for 1969/70: kr. 16.154,38.

Økonomiudvalget indstillede 19.1.1971, at kommunen dækker underskudet.
Udvalget indstillede endvidere, at bestyreren ved Ungdomsborgen og Vandrerhjemmet med 

virkning fra 1. oktober 1970 aflønnes med kr. 3.000,- månedlig, incl. rengøring af alle lokaliteter, 
campingplads, have m. v., - men excl. halvdelen af overnatnings gebyrer.

D.K.851.428.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

e. Udvalget for skolevæsen indstillede 13.1.1971, at havearkitekt Hans Breinholt Nielsen, 
Sorø, antages til udformning af skolegård og haveanlæg i forbindelse med tilbygningen til Marie- 
vangsskolen.

D.K.851.162.
Vedtoges.

7. Legatsager. 185
Til decision foreligger legatregnskaher for:
a. Chr. Larsens legat for Hejninge sogn for 1969 og

b. Fabrikant Vilhelm Langes legat til fordel for Slagelse Velgørenhedsselskab for 1969/70.
Regnskaberne er revideret af Kommunernes Revisionsafdeling.
D.K.073.526.27.
a.-b. Godkendtes.
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186 8- Boligsager.
Ansøgning af 4.1.1971 fra ejendomsmægler C. Riis Pedersen om tilladelse til at inddrage 

stuelejligheden i ejendommen Slotsallé 22 A til kontorer.
Boliganvisningsudvalget anbefalede, at ansøgningen imødekommes med virkning fra 1.3.1971, 

hvor I. sals lejligheden bliver lovligt ledig.
D.K.778.54.69-22 A.
Blev imødekommet fra 1.3.1971.

187 ?• Byggesager.
Fra udvalget for faste ejendomme er 12.1.1971 til byrådets godkendelse fremsendt situations

plan for ejendommen matr.nr. 7 an af Slagelse købstads markjorder, hvorpå påtænkes opført en 
carport.

Udvalget anbefalede, at planen godkendes.
D.K.073.511.2.
Godkendtes.

188 10. Skolesager.
Der forelå ansøgninger fra:
2l. Birthe Ringbo, Øster Ås 18, til et 6 måneders ophold på Skaarup Husholdningsskole i 

tiden 5.1.-24.6.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 

ydes et tilskud stort kr. 870,-.

b. Lene Johanne Nielsen, Kandestøbergade 12, til et 5 måneders ophold på Kærhave Hus
holdningsskole i tiden 6.1.-31.5.1971.

Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 131,25.

Økonomiudvalget havde tiltrådt indstillingerne.
D.K.851.48.078.5.
a.-b. Indstillingerne vedtoges.

189 11. Socialsager.

Mødet mandag den 8. februar 1971, kl. 19
Fraværende: E. Anderberg og Inger Munk Hansen.

Til behandling forelå:

19Q 1. Efterretningssager.
a.-i. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

k. Kommunernes Landsforening har 27.1.1971 fremsendt overenskomst vedr. dyrlægers ansæt
telsesforhold ved levnedsmiddelkontrolinstitutioner i kommuner, - gældende fra 1.4.1969.

D.K.832.

l. Kommunernes Landsforening har 21.1.1971 fremsendt overenskomst vedr. civilingeniørers 
samt akademiingeniørers ansættelsesforhold i kommuner, - gældende fra 1.4.1970.

D.K.832.
a.-l. Til efterretning.
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2. Andragender og forslag.
a. På foranledning af en ansøgning fra Foreningen til bevaring af gamle bygninger og min

desmærker i Slagelse og omegn, indstillede udvalget for kulturelle anliggender 20.1.1971, at der 
ydes foreningen et tilskud stort kr. 400,- til dækning af udgifter ved foreningens arbejde, bl.a. 
til en foredragsaften med lysbilleder.

Udvalget foreslog, at bevillingen gives af Kino’s kulturelle fond efter ansøgning til kultur
ministeriet.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Udvalgets indstilling vedtoges.

b. På foranledning af en ansøgning af 20.1.1971 fra »Danmarks Folkelige broderier« om 
tilskud til en planlagt Sjællandsudstilling i august 1971 indstillede udvalget for kulturelle anlig
gender 20.1.1971, at der via Kino’s kulturelle fond efter ansøgning til kulturministeriet ydes et 
tilskud på kr. 2.000,-.

Udvalget bemærkede, at foreningens budgetterede lokaleleje muligvis kunne reduceres, idet 
der formentlig kan stilles lokaler til rådighed for udstillingen på Møllegårdsskolen.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Udvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 25.11.1970 fra bestyrelsen i Kirke Stillinge forsamlingshus om et tilskud til 
vedligeholdelse af forsamlingshuset, enten som et kontant tilskud på kr. 15.000,- eller tilsagn 
om et rentefrit lån, afdragsfrit i de første 5 år.

Økonomiudvalget indstillede, at der af kommunekassen ydes et lån på kr. 15.000,-, rente- og 
afdragsfrit i 5 år. Herefter afdrag over 10 år mod forrentning: Nationalbankens diskonto 4- 1 %.

D.K.078.51.
Udvalgets indstilling vedtoges.

d. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 20.1.1971, at byrådet retter henvendelse til 
amtet vedr. tilskud til Sjællands Symfoniorkester med henblik på nedbringelse af de primær
kommunale udgifter.

Økonomiudvalget foreslog, at man afventer det kommende regnskabsår, før man tager stilling 
til forslaget, men at man foreløbig må anmode om, at der i det kommende år gives Slagelse 
tilsagn om 2 offentlige koncerter og 2 skolekoncerter.

D.K.854.
Økonomiudvalgets forslag vedtoges.

e. Udvalget for veje og renovation indstillede 27.1.1971, at der i regnskabsåret 1971/72 
etableres et lyssignalanlæg i krydset Ingemannsvej-P arkvej.

Udvalget indstillede endvidere, at der optages forhandling med ministeriet for offentlige 
arbejder og Vestsjællands amtskommune om etablering af samordnede lyssignaler i T-krydsene 
Kalundborgvej/Volden, Kalundborgvej/Enghavevej og Kalundborgvej/Valbygårdsvej.

Udvalget bemærkede, at der på budgettet for 1971/72 på konto 18.13.02.03 er afsat 
kr. 80.000,- til nye lyssignaler, - idet udvalget tilføjede, at udgifterne ved eventuel etablering af 
lyssignaler på Kalundborgvej formentlig fuldt ud vil blive afholdt af vejfonden.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Udvalgets indstillinger vedtoges.

f. Skolekommissionen indstillede 1.2.1971, at der foretages ændringer i §§ 6 og 6 a i under
visningsplanen for skolevæsenet i Slagelse, - idet det foresloges, at der til de nævnte paragraffer
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foretages tilføjelser vedr. timetallet i sang og musik for 1. til 6. årgang i skoleårene 1971/72 og 
1972/73 samt vedr. deletimer i dansk, regning og fremmedsprog i skoleårene 1971/72 og 1972/73.

D.K.851.12.
Vedtoges.

g. Skolekommissionen indstillede 29.1.1971, at der, - på foranledning af fælleslærerrådet - 
foretages diverse tilføjelser og redaktionelle ændringer i undervisningsplanen for folkeskolen.

D.K.851.12.
Vedtoges.

192 3. Bevillingssager.
a. Ansøgning af 19.1.1971 fra udvalget for skolevæsen om en tillægsbevilling stor kr. 17.500,- 

til konto 16.65.04.01.07, gymnasiets undervisningsmidler.
Ansøgningen var motiveret ved oprettelsen af 3 første HF-klasser mod påregnet 2 klasser. 
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.70/71.
Bevilgedes.

b. Ansøgning af 20.1.1971 fra udvalget for kulturelle anliggender om en tillægsbevilling stor 
kr. 15.000,- til konto 17.07.01.09, Centralbibliotekets konto for tryksager, blanketter, kontor
artikler m. v.

Ansøgningen var motiveret med for lav budgettering samt uforudsete prisstigninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.521.71/72.
Bevilgedes.

193 4. Forslag om tillæg nr. 3 til bygningsvedtægten.
Økonomiudvalget fremsendte 2.2.1971 til byrådets godkendelse »Tillæg nr. 3 til bygnings

vedtægten af 9.7.1963 for Slagelse kommune«, - omredigeret i henhold til en skrivelse af 
22.10.1969 fra boligministeriet.

I henhold til tillægget udlægges et areal beliggende mellem Sorøvej og Sdr. Ås som et nyt 
byggeområde F 3 (blandet bolig- og erhvervsbebyggelse), medens byggeområde E 8 (boligbebyg
gelse) udvides med nogle nærmere beskrevne arealer.

D.K.785.
Blev godkendt.

For lukkede døre.

194 5. Andragender og forslag.
a. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 20.1.1971, at børnebibliotekar Agnethe 

Fredslund-Hansen konstitueres som ledende børnebibliotekar med et ugentligt timetal på 35 i tiden 
1.3.-31.5.1971, i hvilket tidsrum den ledende børnebibliotekar deltager i et kursus på Biblioteks
skolen.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 11.1.1971 fra kommuneassistent Lis Gøtze, socialforvaltningen, om deltids
beskæftigelse.

Det sociale udvalg anbefalede 28.1.1971 ansøgningen på betingelse af, at fru Gøtze erklærer 
sig indforstået med, at arbejdstiden tilrettelægges således, at hun på skift med en anden halvdags
beskæftiget kan udfylde en hel plads.
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Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes på den af det sociale udvalg fore
slåede betingelse.

D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Det sociale udvalg indstillede 28.1.1971, at
Lone Holst Hissen, Slagelse, ansættes som kommuneassistent fra 15. februar 1971 og, at 
Bodil Johansson, Pedersborg, Sorø, ansættes som kontorassistent fra 1. marts 1971.
Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 21 ansøgninger.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.084.
Lone Holst Nissen antages som ikke-tjenestemandsansat kommuneassistent og Bodil Johans

son som ikke-tjenestemandsansat kontorassistent til de i indstillingen anførte datoer.

d. Vedr. udvidelsen af Klosterbanken mellem Sorøvej og S dr. Ås samt regulering af T -krydset 
Byskovvej / Klosterbanken.

Fra udvalget for veje og renovation er 26.1.1971 fremsendt resultatet af de forhandlinger, 
der er truffet med de 9 grundejere, der berøres af arealerhvervelser og rådighedsindskrænkninger 
m. m. i forbindelse med gennemførelsen af ovennævnte projekter.

Udvalget indstillede, at byrådet godkender de med 7 grundejere opnåede forlig om erstat
ningssummer. Udvalget oplyste, at sagerne i 2 tilfælde havde været forelagt taksationskommis
sionen og, at udvalget for så vidt angår det ene af disse tilfælde havde besluttet at indanke taksa
tionskommissionens kendelse for overtaksationskommissionen.

Såfremt taksationskommissionens kendelser stadfæstes, vil den samlede erstatningssum blive 
kr. 23.380,-, hvilket beløb afholdes af den på konto 18.03.03. givne bevilling.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Udvalgets indstilling vedtoges.

e. Udvalget for veje og renovation har 27.1.1971 fremsendt indstilling om, at der i henhold 
til vejbestyrelseslovens § 23 træffes beslutning om pålæg af oversigtsdeklarationer ved Sønder
marksvej.

Udvalget forventer, at de fleste af deklarationerne kan opnås ved frivillig overenskomst uden 
erstatning og anslog det samlede erstatningsbeløb til kr. 2-3.000,— der foresloges afholdt på 
konto 18.03.62., Søndermarksvejs gennemførelse.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.811.
Vedtoges.

f. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er fremsendt til byrådets erklæring en 
ansøgning fra fragtmændene Lars Chr. Olsen og Johannes Z. Olsen, Vestre Ringgade 72, Slagelse, 
om tilladelse til, at den de pågældende meddelte tilladelse til at udføre fragtmandskørsel på stræk
ningen Slagelse-København overdrages til fragtmand Johannes Z. Olsen som eneindehaver.

Anbefalet af udvalget for veje og renovation.
D.K.811.113.078.6.
Anbefales.

g. Ansøgning af 12.1.1971 fra vognmand Bent Larsen, Slagelse, om tilladelse til at drive bybus
kørslen i fællesskab med sin broder: vognmand Kurt Larsen, Skovse. Der er samtidig ansøgt om 
forlængelse af koncessionen indtil 1. september 1978.

Anbefalet af udvalget for veje og renovation.
D.K.811.113.
Anbefales.
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h. Udvalget for veje og renovation fremsendte 25.1.1971 til byrådets godkendelse en af ud
valget truffen afgørelse i en vejsag vedr. privat vej ved matr.nr.e 2 h, a, d, l, e og k samt 8, 
Krænker up by.

D.K.811.625.711.2.
Blev godkendt.

i. Ansøgning af 19.1.1971 fra det sociale udvalg om godkendelse af udvalgets vedtagelse om 
at acceptere et fra murermester Frede V. Jørgensen indhentet tilbud på opførelse af en garage- 
og redskabsbygning til plejehjemmet »Skovvang«. Bygningen er tilbudt opført i hovedentreprise 
for kr. 47.112,- excl. moms og elinstallationer.

Det sociale udvalg bemærkede, at udgiften agtes afholdt som en del af 2. etape af opførelsen 
af plejehjemmet på Byskovvej.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.842.16.
Blev godkendt.

k. Der foreligger 3 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført indstilling fra økonomi
udvalget.

D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

195 6. Udstykningssager,
Udstykningsforslag fra arkitekt Ib Lykke Pedersen, Hørsholm, vedr. matr.nr. 3 gs af Holm

strup by, tilhørende arkitekt F. Teisen, Hørsholm.
Stadsingeniøren har oplyst, at den fremsendte plan forudsætter, at byrådet godkender grund

størrelser ned til 430 cm2 samt udnyttelsesgrader op til 0,23, - hvilket iflg. bygningsvedtægten er 
tilladeligt, såfremt bebyggelsen anerkendes som »række- og kædehuse o. 1.«

Økonomiudvalget indstillede 2.2.1971, at forslaget godkendes, - herunder et af stadsinge
niøren udarbejdet forslag til parcelsalgserklæring.

Udvalget indstillede endvidere, at ansøgeren gøres opmærksom på, at projektet kræver god
kendelse af fredningsnævnet.

D.K.777.8.711.4.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

196 7- K0b °g salg af grunde,
a. Udvalget for kommunale værker indstillede 20.5.1970, at kommunen af Otto Christensen, 

Skælskørvej 122, køber en ca. 143 m2 stor parcel af matr.nr. 1 hx af markjorderne, - til brug som 
adgangsvej til en projekteret højdebeholder ved Skælskørvej. Købspris: kr. 4.330,-, svarende til 
en m2-pris på kr. 30,-.

Stadsingeniøren meddelte 28.1.1971, at ejeren er indforstået med arealafståelsen, og at ud
stykning har fundet sted.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.511.1.
Vedtoges.

b. Ansøgning af 21.1.1971 fra Børge Madsen, Skovvej 3, I., om køb af matr.nr. 239 d, 
Halling Aj 4!Orionvej 2.

Økonomiudvalget indstillede, at parcellen (af areal 748 m2) sælges til ansøgeren. Pris kr. 
33,80 pr. m2 inch el og vand, men excl. kloakbidrag. Grunden er behæftet med de sædvanlige 
villaservitutter for området.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.



FORHANDLINGER 8.2.1971 117

c. Ansøgning af 19.1.1971 fra revisor O. Winther Hansen og Sv. A. Ankjærgaard om køb af 
henholdsvis 55 og 110 m2 af matr.nr. 76 a af markjorderne til sammenlægning med matr.nr. e 
77 bv og 77 hu af markjorderne. Tilbud: kr. 20,- pr. m2 uden tillæg af udstyknings- og bygge
modningsudgifter.

Økonomiudvalget indstillede, at tilbudet accepteres.
D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

8. Boligsager.
a. Udvalget for faste ejendomme indstillede 28.1.1971, at bygningerne på ejendommen Vinkel

vej 102, matr.nr. 102 af Slagelse købstads markjorder nedrives.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.511.1.
Vedtoges.

b. Udvalget for faste ejendomme indstillede 4.2.1971, at det med Erik Frederiksen, Set. 
Mikkelsgade 17, IL, for »husgruppen, Smedegade 26«, indgåede lejemål udvides til at omfatte 
1. sals lejligheden uden forhøjelse af den tidligere fastsatte husleje på kr. 30,- pr. måned.

D.K.073.54.
Tilbagesendtes til udvalget til fornyet behandling, herunder en undersøgelse af eventuelt 

fornødne brandmæssige foranstaltninger.

c. Fornyet behandling af ansøgning fra Jens Hansen, Glentevej 7, om tilladelse til at inddrage 
1. sals lejligheden i ejendommen til eget brug.

Efter fornyet overvejelse i boliganvisningsudvalget, således som vedtaget på byrådets møde 
den 11.1.1971, fastholdt udvalget sin tidligere indstilling, hvorefter ansøgningen ikke kan anbe
fales.

Udvalget tilføjede, at 2 af udvalgets medlemmer ikke havde tiltrådt dette.
D.K.778.54.14-7.
Ansøgningen blev imødekommet med 8 stemmer mod 5 stemmer. 6 medlemmer undlod at 

stemme.

9- Skolesager.
a. Ansøgning af 20.1.1971 fra lærerinde ved Nørrevangsskolen, Ellen Willars Jensen, om 

afsked uden pension fra 31. juli 1971 at regne.
Anbefalet af skolekommissionen.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

b. Ansøgninger om tilskud fra:
1. Mogens Christensen, »Nødebogaard«, Fredensborg, til et 10 måneders ophold på Nordsjæl

lands Ungdomsskole i tiden 15.8.1970 til 15.6.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 1.080,-.

2. Jan Pedersen, Hejninge, til et 5 måneders ophold på Sorø Ungdomsskole i tiden 3.1. til 
20.5.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 540,-.

3. Addi Irmelin Christiansen, Næsbyskovgaard, Næsbyskov, til et 6 måneders ophold på Hus
assistenternes husholdningsskole i tiden 4.8.1970 til 1.2.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 875,-.

197

198
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4. Kirsten Buchhave Jakobsen, Vestervang 29, til et 4 måneders ophold på Middelfart højskole 
i tiden 5.1. til 30.4.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud stort kr. 800,-.

5. Bodil Grue Rasmussen, Finlandsvej 6, til et 5 måneders ophold på Gymnastikhøjskolen ved 
Viborg i tiden 3.11.1970 til 31.3.1971.
Ungdomsskolenævnet, fritidskommissionen og udvalget for skolevæsen har indstillet, at der 
ydes et tilskud på kr. 825,- svarende til 25 % af den fulde udgift.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.851.48.078.5.
1.-5. Indstillingerne vedtoges.

Mødet mandag den 22. februar 1971, kl. 19
Fraværende: Inger Nørgaard og Viggo Larsen.

Til behandling forelå:

199 1. Efterretningssager.
2L.-g. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.

h. Kommunernes Landsforenings skrivelse af 8.2.1971 vedr. klassificering m. v. af tjeneste
mandsansatte økonomaer ved alderdomshjem samt syge- og plejehjem m. v. i kommuner uden for 
hovedstadsområdet.

D.K.832.

i. Overenskomst af 4.2.1971 mellem Kommunernes Landsforening og Økonomaforeningen 
vedr. løn- og ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansatte økonomaer ansat ved kommunale 
alderdomshjem samt syge- og plejehjem m. v.

D.K.832.

k. Overenskomst af 4.2.1971 mellem Kommunernes Landsforening og Økonomaforeningen 
vedr. løn- og arbejdsforhold for ikke-tjenestemandsansatte økonomaassistenter.

D.K.832.

l. Kommunernes Landsforenings skrivelse af 27.1.1971 vedr. tjenestemandsaftale og overens
komst vedr. kontorpersonale.

D.K.832.
a.-l. Til efterretning.

200 2. Andragender og forslag.
a. Skrivelse af 16. d.m. fra Sjællands Symfoniorkester med tilsagn om, at der i sæsonen 

1971-72 tilbydes 2 offentlige koncerter og 1 skolekoncert med tilføjelse om, at Slagelse kommune 
efter orkestrets almindelige retningslinier kun er berettiget til 1 offentlig koncert og 1 skole
koncert.

D.K.078.51.
Til efterretning.

b. Indstilling af 9. d. m. fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger om, at der ydes et 
bidrag på kr. 1.000,- til oprettelse af en Tude Å Fond, hvis formål skulle være at skabe økonomisk 
baggrund for påny at oprette en ørredbestand i åen.

Økonomiudvalget anbefalede, at beløbet afholdes på konto 20.09.12.04.0. 
D.K.078.51.
Vedtoges.
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c. Ansøgning fra Slagelse Firma-Sport om refusion af strømforbrug til firma-sportshallen i 
1970.

Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede, at udgiften kr. 6.164,56 afholdes 
af kommunen på konto 20.09.10.0.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.855.3.795.893.
Udvalgets indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 24.8.1970 fra Slagelse sociale Boligselskab om tilladelse til gennemførelse af 
lejeforhøjelser i følgende af selskabets afdelinger fra 1. januar 1971 at regne:

Volden: 17 96,
Marievej-Vestergade: 22 %,
Slotsvænget I: 12x/2 96,
Slotsvænget II—III: 11%,
Slotsvænget IV: 9 96,
Slotsvænget V: 14%,
Søndermarken: 19 96,
Vesterport: 12 %, 
Torvegade: 14 96.
Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.778.532.
Ansøgningen blev imødekommet med 12 stemmer. 4 medlemmer stemte imod ansøgningens 

imødekommelse og 3 medlemmer undlod at stemme.

e. Ansøgning af 27.1.1971 fra Dansk almennyttigt Boligselskab for Fællesorganisationens 
Boligforening i Slagelse om tilladelse til optagelse af et tillægslån i boligforeningens afdeling Ring
parken V, afsnit A.

Tillægslånet har en hovedstol på kr. 673.100,- og forudsættes optaget i Østifternes Kredit
forenings 17. serie, 7 96.

Lånet skal tjene til dækning af 75 % af udgifterne ved gennemførelsen af en udvidelse af det 
eksisterende butikshus.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.778.532.
Blev tiltrådt.

f. Ansøgning af 2.12.1970 fra Teknisk Skole om et tilskud stort kr. ca. 3.000,- til dækning 
af udgiften ved leje af en datamaskine til brug ved voksenundervisning, regnesproget APL.

Voksenundervisningsnævnet har 13.1.1971 anbefalet, at der ydes 50 % i tilskud.
Fritidskommissionen kunne 25.1.1971 ikke anbefale, at der ydes tilskud, - hvilket udvalget 

for skolevæsen og økonomiudvalget har tilsluttet sig.
D.K.851.483.
Kunne ikke imødekommes.

g. Fra ungdomsskolenævnet er med anbefaling fra fritidskommissionen og udvalget for skole
væsen fremsendt forslag til ydelse af kommunalt tilskud til ophold på folkehøjskoler, hushold
ningsskoler og landbrugsskoler.

I henhold til forslaget ydes kommunalt tilskud til ugifte elever under 21 år med faste tilskuds
procenter, medens ansøgninger fra gifte elever og elever over 21 år tages op til behandling i hvert 
enkelt tilfælde.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.851.48.078.5.
Forslaget vedtoges.

h. Skrivelse af 9.2.1971 fra fritidskommissionen bilagt forslag til vedtægter for »Landsfor
eningen for Fritidskommissioner« og skrivelse af 19.1.1971 fra Kommunernes Landsforening.
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Fritidskommissionen meddelte, at man ikke ønskede at tilmelde sig Landsforeningen for 
Fritidskommissioner.

D.K.851.915.3.
Til efterretning.

Udenfor dagsordenen.
i. Borgmesteren meddelte, at Inger Munk Hansen har anmodet om fritagelse for hvervet som 

medlem af skoleudvalget, skolekommissionen og fritidskommissionen.
D.K.074.
Ansøgningen blev imødekommet og Carl Veysmann Jensen valgt i stedet.

201 3. Indstilling om grundsalg og byggemodning.
a. Forslag fra udvalget for veje og renovation til priser og salgsbetingelser samt servitutter for 

13 parceller af matr.nr. 257 b af markjorderne, beliggende ved Pant holm. Udvalget foreslog, at 
prisen fastsættes til kr. 37,10 pr. m2 excl. kloakbidrag, udstykningsomkostninger, vand- og elstik 
samt alternativt, at prisen fastsættes til kr. 40,80 inch de nævnte omkostninger.

Økonomiudvalget anbefalede, herunder at grundprisen fastsættes til de nævnte kr. 37,10 
pr. m2 samt, at der betales kontant 60 % heraf ved slutsedlens underskrift.

D.K.073.511.2.003.13.
Udvalgets forslag vedtoges, - herunder at grundprisen fastsættes til kr. 37,10 pr. m2, hvoraf 

60 % betales kontant ved købet.

b. Ansøgning af 9.2.1971 fra udvalget for veje og renovation om en bevilling stor kr. 178.000,- 
til færdiggørelse af byggemodningsarbejderne i Pantholm-kvarteret.

Der er tidligere (28.4.1969 og 12.10.1970) bevilget i alt kr. 583.000,-, - men de samlede 
udgifter anslås nu til kr. 761.000,-.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.073.511.2.003.13.
Bevilgedes med 18 stemmer. 1 medlem undlod at stemme.

202 Forslag om tillæg til bygningsvedtægter.
Fra udvalget for faste ejendomme forelå forslag til tillæg til bygningsvedtægten for Slagelse 

kommune, hvorved bygningsmyndigheden indenfor hele kommunen overgives til byrådet.
Endvidere forelå forslag til tillæg til bygningsvedtægterne for de tidligere Slagelse Set. Peders 

Ids., Slagelse Set. Mikkels Ids. og Stillinge kommuner, hvorefter der af kommunalbestyrelsen 
nedsættes et bygningsråd med den opgave at være rådgivende for kommunalbestyrelsen ved dens 
udøvelse af bygningsmyndigheden også indenfor disse områder.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.785.
Udvalgets forslag vedtoges.

203 5. Folketingsvalglister 1971—72.
Berigtigelse af folketingsvalglisten 1971/72.
Der var ikke indkommet klager over valglisten, men der forelå begæring fra folkeregistret 

om optagelse af 46 personer (tilflyttere m. v.). Fortegnelsen fremlagdes i det lukkede møde.
D.K.074.
Folketingsvalglisten godkendtes med de tilføjelser, der følger af byrådets beslutning i det 

lukkede møde, - jfr. pkt. 6 a.
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For lukkede døre.

6. Andragender og forslag.
a. Begæring fra folkeregistret om optagelse på folketingsvalglisten 1971-72 af 46 navngivne 

personer, der efter listernes udarbejdelse er konstateret berettiget til at blive optaget på valglisten.
D.K.074.
Folkeregistrets begæring toges til følge.

b. Ansøgning fra stadsdyrlæge Correll om løntillæg som følge af, at hans arbejds- og ansvars
område er udvidet med diverse tilsyn og undersøgelser for Dianalund kommune.

Økonomiudvalget indstillede, at sagen forelægges Kommunernes Landsforenings lønudvalg. 
D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

c. Indstilling fra socialudvalget om, at omsorgskonsulenten fra 1.1.1971 fremtidig oppebærer 
en løn svarende til lønnen for kommuneassistenter.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.848.431.084.
Vedtoges.

d. 9 ansøgninger om skattelempelse påført indstillinger fra økonomiudvalget.
D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

e. Økonomiudvalget indstillede 19.2.1971, at følgende tilbydes ansættelse som ikke-tjeneste- 
mandsansat personale efter overenskomstens bestemmelser, hvorved bemærkes, at der med virk
ning fra 1. juli 1970 skal tilbydes tjenestemandsansættelse senest efter 2 års beskæftigelse:

Som kontorassistenter:
Inge Jensen, socialforvaltningen, f. 24.5.1925, ansat 1.4.1970,
Elsebeth Villumsen, socialforvaltningen, f. 23.9.1945, ansat 16.3.1970,
Birthe Rasmussen, ligningskontoret, f. 8.5.1944, ansat 1.12.1970.

Som kommuneassistenter:
Sonja Skytte Pedersen, elværket, f. 28.6.1946, ansat 1.10.1968,
Kirsten Nielsen, f. Petersen, ligningskontoret, f. 29.12.1947, ansat 1.2.1968,
Hanne Hansen, kassekontoret, f. 23.5.1947, ansat 15.1.1969,
Lillian Hansen, kassekontoret, f. 13.5.1927, ansat 1.8.1969,
Inge Birthe Christiansen, kassekontoret, f. 22.6.1944, ansat 1.9.1969,
Annette Larsen, borgmesterkontoret, f. 18.2.1949, ansat 4.1.1971.

D.K.084.
Vedtoges.

f. Økonomiudvalgets indstilling af 19.2.1971 om, at følgende kommuneassistenter udnævnes 
til overassistenter fra 1.4.1971:

Egon Andersen, bogholderiet, f. 16.11.1945, ansat 1.12.1967,
Birgit Jørgensen, socialforvaltningen, f. 28.7.1944, ansat 1.8.1961,
Arne Astrup Madsen, borgmesterkontoret, f. 27.10.1946, ansat 1.8.1964,
Tove Nielsen, folkeregistret, f. 31.1.1921, ansat 1938-46 og fra 1965,
Svend Vedel, ligningskontoret, f. 30.9.1945, ansat 1.8.1962.
Alle de nævnte har kommunal elevuddannelse og har bestået eksamen på Dansk Kommunal

kursus med tilfredsstillende resultat.
D.K.084.
Vedtoges.

204
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205 7. Køb og salg af grunde.
a. Anmodning fra fabrikant William Jensen om køb af et areal på 10.500 m2 af matr.nr. 69 m, 

beliggende nord for hans ejendom matr.nr. 69 ck. Fabrikanten har haft forkøbsret på arealet og 
tilbød at betale kr. 10,- kontant pr. m2.

Økonomiudvalget indstillede, at arealet tilbydes til en pris af kr. 10,- pr. m2 kontant + alle 
bidrag.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 20.1.1971 fra Niels Hertel Jensen, Albert Ibsensvej 64, I., om køb af matr.nr. 
69 cx af markjorderne, Valmuevej 7.

Den tidligere køber af grunden har 5.2.1971 givet afkald på købet.
Matr.nr. 69 cx er 877 m2 stor. Prisen er tidligere fastsat til kr. 24.223,40 incl. el og vand 

og fjernvarme, men excl. kloakbidrag.
Økonomiudvalget anbefalede salg for den anførte pris.
D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

206 8- Boligsager.
a. Ansøgning fra landsretssagfører Herman Jensen for A/S Peder Bang Nielsens Møbler som 

ejere af ejendommen Jernbanegade 5 om tilladelse til, at den i ejendommens forhus værende 
lejlighed, som hidtil har været benyttet til beboelse, fremtidig efter ejernes valg anvendes enten 
til beboelse og erhverv eller alene til erhverv.

Boliganvisningsudvalget har ikke ønsket at tage stilling til ansøgningen, før der foreligger 
et konkret forslag til lejlighedens anvendelse og meddelte, at ejerne ikke på nuværende tidspunkt 
kunne fremkomme med et sådant forslag.

D.K.778.54.25-5.
Borgmesteren oplyste, at forslag til lejlighedens fremtidige anvendelse dags dato er fremsendt. 

Sagen blev herefter tilbagesendt til boliganvisningsudvalget til fornyet udtalelse.

b. Ansøgning fra Jørgen Petersen, Sorøvej 27, om tilladelse til at nedlægge en lejlighed Rosen
kildevej 2 for installation af w.c.

Boliganvisningsudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes på betingelse af, at den 
resterende del af den lejlighed, der søges nedlagt, opretholdes som en 1-værelses lejlighed med 
køkken.

D.K.778.54.57-2.
Udvalgets indstilling vedtoges.

207 9. Skolesager.
a. Indstilling fra skolekommissionen om, at der for nedennævnte lærere medregnes det ved 

hver enkelt anførte antal timer i det pligtige ugentlige timetal med begrundelse, at de pågældende 
følger et årskursus på Danmarks Lærerhøjskole, jfr. undervisningsministeriets bekendtgørelse af
1.8.1969 om nedsættelse af læreres pligtige timetal ved deltagelse i videre uddannelse.

1. Ib Pedersen, Marievangsskolen, 6 timer,
2. Minna Sønderriis, Marievangsskolen, 6 timer,
3. Edith Sørensen, Vestre skole, 6 timer,
4. Hans J. Hansen, Vestre skole, 6 timer,
5. Johanne Damsgård Madsen, Vestre skole, 2 timer,
6. Annelise Nilsson, Vestre skole, 2 timer,
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7. Geske Hartvig, Østre skole, 2 timer, og at der samtidig bevilges en yderligere reduktion på
9 timer i det pligtige ugentlige timetal mod tilsvarende nedgang i lønnen.
D.K.851.11.
Indstillingerne vedtoges.

b. Ansøgning fra lærerinde Kirsten Kiilerich, Vestre skole, om en timereduktion på 2 i anled
ning af deltagelse i et kursus i kristendomskundskab.

Skolekommissionen kunne ikke anbefale, da kurset er søgt subsidiært, og da ansøgeren 
primært har søgt optagelse på et heltidskursus i specialpædagogik.

D.K.851.11.
Kunne ikke imødekommes.

c. Ansøgninger om nedsættelse i pligtigt timetal i det kommende skoleår mod tilsvarende 
nedsættelse i lønnen.

1. Erik Skafdrup, Nørrevangsskolen, til ca. 18 timer ugentlig.
Skolekommissionen anbefalede.

2. Karen Post, Nørrevangsskolen, til 21 timer ugentlig.
Skolekommissionen anbefalede.
D.K.851.11.
Bevilgedes.

d. Ansøgning fra Kurt Kildegaard Jensen, født 7.2.1952, Tyvelse, om tilskud til et 3 måneders 
ophold på Kærehave Landbrugsskole fra 1.2.-30.4.1971.

Ungdomsskolenævnet indstillede, at der bevilges kr. 300,-.
Fritidskommission, skoleudvalg og økonomiudvalg anbefalede.
D.K.851.48.078.
Ungdomsskolenævnets indstilling vedtoges.

e. Indstilling fra skoleudvalget om, at der ydes stipendium til fortsat skolegang i skoleåret 
1970-71 til Rosalinda Thorup, datter af invalidepensionist Bent Thorup, Priorgade 34, med et 
beløb på kr. 1.000,-.

Økonomiudvalget anbefalede.
D.K.851.222.
Vedtoges.

10. Socialsager. 208

Udenfor dagsordenen.

11. Byrådets ordinære møder i marts måned blev aflyst, og det blev i stedet vedtaget at 209 
afholde ekstraordinære byrådsmøder den 13. og den 29. marts.

Mødet mandag den 15. marts 1971, kl. 19
Fraværende: Ingen. E. Lindequist Madsen forlod mødet efter behandlingen af pkt. 6 a.

Inden behandlingen af pkt. 1 vedtoges det med 10 stemmer (idet 11 medlemmer undlod 
at stemme) at behandle pkt. 9 a for åbne døre, - jfr. efter pkt. 5.

1. Efterretningssager. 210
a.-i. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
k. Kommunernes Landsforenings skrivelser af 22.2.1971 vedr.:
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1. Klassificering m. v. af tjenestemandsansatte sundhedsplejersker. Bestemmelser vedr. ikke- 
tjenestemandsansatte sundhedsplejersker og sundhedsplejerskevikarer. Overenskomst om syge
plejersker, ansat ved skolesundhedsplejen.

2. Klassificering m. v. af tjenestemandsansatte sygeplejersker ved alderdomshjem samt plejehjem
m. v. i kommuner udenfor hovedstadsområdet.

3. Overenskomst vedr. overordnede ikke-tjenestemandsansatte sygeplejersker ved alderdomshjem 
og plejehjem.
D.K.832.
a.-k. Til efterretning.

211 2. Andragender og forslag.
a. Til finansiering af klubhusbyggeriet ansøgte Slagelse Tennisklub 9.2.1971 om kommune

garanti for et af D.I.F. tilbudt rentefrit 10 års lån på kr. 25.000,-, årlige afdrag kr. 2.500,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.5.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

b. Ansøgning fra Andelsselskabet Nordrupvester Vandværk om kommunegaranti for 3 lån i 
Kommunekreditforeningen på ialt kr. 240.000,-. Vandværket er kalkuleret til kr. 150.000,-, og 
der regnes med et kurstab på kr. 90.000,-.

Udvalget for kommunale værker og økonomiudvalget anbefalede, at vandværket etableres, 
og at kommunegaranti ydes.

D.K.073.5.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

c. Fra kollektivhuset Antvorskov er fremsendt forhåndsansøgning om kommunegaranti for 
statslån til opførelse af et plejehjem og fælles faciliteter til dette samt en boligblok på parcel af 
matr.nr. 4 cx af Antvorskov ( ved Slotsalleen ).

Udgifterne er anslået således:
Grundudgifter ....................................................  kr. 3.141.000,-
Håndværkerudgifter .......................................... kr. 22.780.000,-
Projekteringsudgifter (uden inventar) ......... kr. 1.284.000,-
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.778.532.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

d. Forslag af 10.3.1971 fra økonomiudvalget om, at Sorterup, Nordruplund og Hejninge 
afstemningsområder nedlægges, og at

Sorterup afstemningsområde henlægges til afstemningsområdet Ottestrup (bestående af de 
tidligere Ottestrup og Kindertofte afstemningsområder),

Nordruplund afstemningsområde henlægges til afstemningsområdet Hallelev, og
Hejninge afstemningsområde henlægges til afstemningsområdet Slagelse Set. Peders Ids. 
D.K.074.
Vedtoges.

e. Forslag af 9.3.1971 fra økonomiudvalget om, at byrådets ordinære møder i regnskabsåret 
1971-72 afholdes den 2. og 4. mandag i hver måned.

Under henvisning til, at den 2. mandag i april måned er 2. påskedag, foreslog udvalget sam
tidig, at der i april måned kun afholdes ét møde, nemlig den 19. april.

D.K.077.6.
Vedtoges.
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f. Slagelse Ungdomsklub ansøgte 21.12.1970 om fritagelse for lokaleleje for 1969-70 på 
Ungdomsborgen og Møllegårdsskolen, i alt kr. 3.250,-.

Anbefalet af fritidsnævn og fritidskommission og tiltrådt af skoleudvalget.
Økonomiudvalget indstillede, at der ydes klubben et tilskud stort kr. 3.250,-, svarende til 

lokalelejen for 1969-70.
D.K.851.483.073.551.
D.K.078.51.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

g. Dansk Skibsadoption ansøgte 29.1.1971 om tilskud til kontaktarbejdet mellem Vestre 
skole og M/S »Janecke Mærsk«.

Udvalget for skolevæsen indstillede 11.2.1971, at der bevilges et tilskud på kr. 100,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

h. Ansøgning af 6.11.1970 fra Slagelse Cykle Ring om et tilskud til en folkevognsbus til 
transport af cykler og ryttere ved løb rundt i landet.

Udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger indstillede 9.2.1971, at der bevilges kr. 1.000,-, 
og at beløbet afholdes på konto 20.09.12.04.0., støtte til sports- og andre ungdomsforanstaltninger.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi ).

i. Fra Slagelse sociale Boligselskab er fremsendt et udkast til nye vedtægter for selskabet.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.778.532.077.6.
Anbefales.

k. Fra Det danske Hedeselskab er 19.2.1971 fremsendt regulativudkast vedr. Skidenrendens 
optagelse som kommunevandløb for den del af rendens vedkommende, der er beliggende i den 
tidligere Slagelse Set. Mikkels Ids. kommune.

Udvalget for veje og renovation indstillede 4.3.1971, at den nævnte strækning optages som 
kommunevandløb, og at det fremsendte udkast til regulativ for vandløbet godkendes.

Udvalget bemærkede, at optagelse af Skidenrenden som kommunevandløb indebærer, at ved
ligeholdelsespligten fremtidig påhviler kommunen.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.79.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

l. Indstilling af 10.3.1971 fra skolekommissionen om, at der med virkning fra august 1971 
oprettes realafdeling på Marievangsskolen.

Kommissionen bemærkede, at investeringsudgifterne ved skolen, - såfremt indstillingen ved
tages, - må forventes forøget med kr. 400.000-500.000,-, men at driftsudgifterne forventes redu
ceret med kr. 60.000-70.000,- årligt (sidstnævnte under henvisning til de hidtidige lave klasse
kvotienter i Marievangsskolens 8. og 9. klasser).

D.K.851.162.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).
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m. Fornyet ansøgning fra Kirke Stillinge Idrætsforening om godkendelse af interessegrupper 
for børn og unge.

Fritidsnævnet bemærkede 8.2.1971, at det ikke kan anbefale de ansøgte 8 interessegrupper, 
idet nævnet henholder sig til tidligere udtalelse af 1. oktober 1970 om, at ansøgningerne var for 
sent indsendt, og det afsatte beløb til interessegrupper var opbrugt.

Fritidsnævnets indstilling er tiltrådt af fritidskommissionen, skoleudvalget og økonomi
udvalget.

(Se mødet 26.10.1970, pkt. 2d).
D.K.851.483.
Kunne ikke imødekommes.

n. Fritidskommissionen foreslog 11.2.1971, at 44 interessegrupper for børn og unge for som
meren 1971 godkendes, således at der kun til A.S.F. Dansk Folkehjælp ydes materialetilskud, og 
at ingen grupper godkendes med mere end 30 timer pr. gruppe.

Kommunens andel i udgifterne andrager herefter kr. 10.468,46. 
Anbefalet af skoleudvalget og af økonomiudvalget.
D.K.851.483.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

o. Under henvisning til en fra Samvirkende Idrætsklubber i Slagelse, baludvalget, fremsendt 
redegørelse vedr. »Slagelse-Hallen« indstillede økonomiudvalget 24.2.1971,

1. at der meddeles tilladelse til, at der til afvikling af hallens foliokonto i Sjællandske Bank 
tillades tinglyst 2 ejerpantebreve à kr. 100.000,-, der skal henligge som sikkerhed for opfyl
delse af 2 gældsbreve fra hallen, - hvilke gældsbreve skal afdrages over 10 år med første 
halvårlige afdrag i juni termin 1971, og

2. at der meddeles kommunegaranti for et lån på ca. kr. 100.000,- til dækning af udgifterne ved 
en halvtagsbygning til redskabsrum samt 2 omklædningsrum.
D.K.855.3.795.893.
Vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

212 3. Bevillings sager.
a. Ansøgning af 25.2.1971 fra udvalget for faste ejendomme om en tillægsbevilling stor 

kr. 4.000,- til dækning af udgifterne ved installation af 1 stk. toilet og håndvask på 1. sal i ejen
dommen Parkvej 35.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.54.
Bevilgedes med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstemning med, 

at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

b. Udvalget for veje og renovation indstillede 25.2.1971, at Roars vej forlænges med 90 m 
fra st. 220 til st. 130, - idet udvalget samtidig ansøgte om en bevilling stor kr. 70.000,- til arbejdets 
gennemførelse.

Udvalget indstillede, at hele udgiften ved vejanlægget afholdes af kommunen, idet det dog 
forudsættes, at ejeren af matr.nr. 3 b, Holmstrup, vederlagsfrit afgiver areal til vejen.

Økonomiudvalget indstillede 3.3.1971, at vejanlægget fremføres til udstykningsvejen, - hvortil 
udgiften er anslået til kr. 40.000,-.

D.K.811.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med 20 stemmer mod 1 (E. L. Anderberg, som moti

verede sin afstemning med, at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommu
nens økonomi).
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4. Valg. 213
a. På foranledning af en ansøgning fra Inger Munk Hansen om tilladelse til at udtræde af 

Vestre skoles og Marievangsskolens skolenævn foreslog skoleudvalget 26.2.1971, at vejmand Carl 
Veysmann Jensen i stedet vælges som medlem af de to skolers skolenævn.

D.K.074.
Vedtoges.

b. Ved skrivelse af 23.2.1971 har boligministeriet ophævet den tidligere trufne vedtagelse om, 
at der under byudviklingsområdet for Slagelse-egnen inddrages henholdsvis den nuværende Korsør 
kommune, som ikke tidligere var inddraget under byudviklingsområdet for Slagelse-egnen.

Herefter har byudviklingsudvalget for Slagelse-egnen under 25.2.1971 efter anmodning fra 
boligministeriet anmodet om indstilling om udnævnelse af 3 medlemmer til byudviklingsudvalget.

Økonomiudvalget indstillede 9.3.1971, at følgende vælges:
borgmester Aage Nørgaard, 
tømrermester Helge Jensen og 
murermester Viggo Larsen.
D.K.074.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

5. Forslag til ny styrelsesvedtægt. 214
Fra økonomiudvalget er 11.3.1971 fremsendt forslag om, at der i den nugældende styrelses

vedtægt foretages følgende ændringer:
§ 8, 1. punktum ændres til: »Borgmesteren oppebærer et vederlag, der fastsættes ved særlig 

byrådsbeslutning. Vederlagets størrelse skal godkendes af indenrigsministeriet.«
§ 25, stk. 1, ændres til: »Følgende udvalg nedsættes:
1. Socialudvalget.
2. Værkudvalget.
3. Vejudvalget.
4. Ejendomsudvalget.
5. Kulturudvalget.
6. Skoleudvalget.
7. Sportsudvalget.«
§ 29. Tilføjelse: »Stk. 4. Udvalget afgiver indstilling til byrådet om valg af medlemmer til 

forsamlinger, der vedrører udvalgets arbejdsområde såsom sygekasse, revalidering, plejehjemsfor
ening og private børne- og andre institutioner.«

§ 31, stk. 1, 2. punktum ændres til: »Udvalget bestyrer kommunens vej- og kloakvæsen, 
renovationsvæsen (herunder forbrændingsanstalt), vandløb, parker og legepladser samt tekniske 
anliggender, der ikke henhører under et andet udvalg.«

§ 31, stk. 2, 2. punktum ændres til: »Udvalget forestår endvidere nyanlæg og vedligeholdelse 
af parker, legepladser, idrætspladser og lignende.«

§ 32, stk. 1, 2. punktum ændres til: »Udvalget forestår, efter at byrådet har godkendt detail
projekt, opførelsen af alle kommunale bygninger og institutioner uanset benyttelsesformål.«

§ 32, stk. 3. Tilføjelse: »Dog forestår udvalget udleje af lejligheder i beboelsesejendomme.«
§ 32, stk. 6, ændres til stk. 5, og der indføjes: »Stk. 5. Udvalget behandler sager, der i hen

hold til bygningslovgivningen er henlagt til byrådet.«
§ 35, stk. 1, ændres til: »Sportsudvalget består af 5 medlemmer. Udvalget behandler på by

rådets vegne det af fritidskommissionen stillede forslag om anvisning af idrætspladser.
Udvalget administrerer brugen af kommunens idrætspladser samt af kommunale bygninger til 

idræts- og fritidsformål, som ikke er dækket på anden måde.
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Udvalget fremkommer med forslag til byrådet om støtte til og planer for sports- og fritids
aktiviteter i kommunen, herunder forslag til nye idrætspladser og nye bygninger til idræts- og 
fritidsformål.

Endvidere fremkommer udvalget med forslag til kommunens forskønnelse.«
§ 36, stk. 1, ændres til: »Ligningskommissionen, der består af 7 medlemmer, vælges af by

rådet blandt de beboere, der er valgbare til dette. Valget finder sted på byrådets konstituerende 
møde og har gyldighed fra 1. juli i det år, i hvilket byrådet tiltræder, til 30. juni i det år, i 
hvilket det fratræder.«

§ 37, stk. 1, ændres til: »Børne- og ungdomsværnet består af 7 medlemmer. Valg til børne- 
og ungdomsværnet foretages efter reglerne i lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige 
anliggender. Værnet udøver sin virksomhed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
lovgivning på området.«

§ 37, stk. 2, 3 og 4 udgår.
§ 38 udgår.
§ 39 udgår.
§§ 40, 41, 42, 43, 44 og 45 ændres til
§§ 38, 39, 40, 41, 42, og 43.
§ 43, stk. 1 (tidligere § 45, stk. 1) ændres til: »Denne vedtægt træder i kraft ved indenrigs

ministeriets stadfæstelse«.
Økonomiudvalget indstillede endvidere, at fristen for indsendelse af ændringsforslag fast

sættes til mandag den 22. d. m., kl. 14,00, og for indsendelse af underændringsforslag til mandag 
den 29. d. m., kl. 14,00.

D.K.077.6.
Oversendtes til 2. behandling, idet økonomiudvalgets indstilling vedrørende udsendelse af 

ændrings- og underændringsforslag vedtoges.

9.
a. Se byrådets vedtagelse inden behandlingen af pkt. 1 på nærværende dagsorden.

For lukkede døre.

215 6. Andragender og forslag.
Fra Kommunernes Landsforening er 23.2.1971 fremsendt et projektforslag til en eventuel 

rationaliseringsopgave i kommunens tekniske forvaltning.
Økonomiudvalget indstillede 10.3.1971, at de til undersøgelsen fornødne midler (kr. 98.000- 

105.000,-) bevilges.
Udvalget indstillede endvidere, at der oprettes yderligere en stilling som afdelingsingeniør i 

stadsingeniørens afdeling.
D.K.658.5.
D.K.084.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

b. Ansøgning af 25.1.1971 fra maskiningeniør Poul E. Sminge om dispensation fra det på 
ejendommen matr.nr. 55 hi af markjorderne tinglyste dokument vedr. placeringen af bebyggelsen.

Udvalget for faste ejendomme indstillede 23.2.1971, at ansøgningen imødekommes. 
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.511.2.
Bevilgedes.
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c. Fra Østifternes Kreditforening er 16.2.1971 meddelt, at det mod bankgaranti udbetalte lån 
stort kr. 2 mill, til 5 % årlig rente vil kunne indestå i ejendommen matr.nr. 278 al af mark
jorderne (plejehjemmet) på sædvanlige vilkår.

Kreditforeningen har samtidig meddelt, at det nævnte lån vil kunne forhøjes til kr. 4.265.000,- 
med oprykkende prioritet efter et lån stort kr. 1 mill, i kreditforeningen.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.073.527.
Accepteredes med 20 stemmer mod 1 stemme (E. L. Anderberg, som motiverede sin afstem

ning med, at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om kommunens økonomi).

d. Ansøgning af 24.2.1971 fra kontorassistent Inge Birte Christiansen, kassekontoret, om 
nedsættelse af arbejdstiden til 2/3 fra 1. juni 1971.

Økonomiudvalget kunne ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.
D.K.075.5.084.
Tilbagesendtes til økonomiudvalget til fornyet overvejelse.

e. Ansøgning af 10.2.1971 fra Sol Is A/S for benzinselskabet Texaco om tilladelse til opstil
ling af en kombineret is- og pølsekiosk på arealet ved selskabets station på Landsgravvej.

Anbefalet af udvalget for veje og renovation og af økonomiudvalget på betingelse af, at der 
tilvejebringes parkeringsmulighed ved kiosken.

D.K.754.2.
Blev imødekommet med 20 stemmer mod 1 stemme - på den af udvalgene stillede betingelse.

f. Fra landsretssagfører Finn Tommerup er 18.2.1971 fremsendt udkast til vedtægter for 
Grundejerforeningen matr.nr. 4 g, Bildsø by, Kirke Stillinge sogn.

Økonomiudvalget indstillede, at udkastet godkendes.
D.K.777.8.711.5.
Godkendtes.

g. Fra trafikudvalget for Vestsjællands amtskommune er til udtalelse fremsendt en ansøgning 
fra Kurt Larsen, Bisserup Turist- og Rutebiler, om tilladelse til oprettelse af en bilrute fra Sandved 
over Flemstofte - Fuglebjerg - Menstrup - Langebjerg - Kirkerup - Sørby og Rosted til Slagelse.

Udvalget for veje og renovation meddelte 24.2.1971, at udvalget intet havde mod ansøgningen 
at erindre.

D.K.811.113.078.6.
Anbefales.

h. Fra Kommunernes Landsforening er til byrådets erklæring fremsendt et udkast til over
enskomst vedr. de ved Kino-teatret i Slagelse beskæftigede billetkasserersker.

Udvalget for kulturelle anliggender har 24.2.1971 anbefalet, at udkastet godkendes, - her
under HK’s forudsætning om, at efterbetaling sker efter samme retningslinier som for kommunens 
tjenestemænd med samme status.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.832.
Godkendtes.

i. Udvalget for kulturelle anliggender indstillede 23.2.1971, at biblioteksstuderende Kirsten 
Tønnes Pedersen, Skovvejen 34, ansættes i en vakant bibliotekarstilling ved Centralbiblioteket 
under forudsætning af, at pågældende består afgangseksamen fra biblioteksskolen i maj-juni 1971.

Udvalget indstillede, at ansættelsen sker på tjenestemandsbasis med 1 års prøvetid fra 1. aug. 
1971 at regne.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.852.2.084.
Udvalgets indstilling vedtoges.
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k. Fra økonomiudvalget er fremsendt 25 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

l. Tilbud af 11.3.1971 fra Sjællandske Bank A/S på et lån gennem Pensions- og Livrente- 
Institutet af 1919 A/S, stort kr. 4 mill., nominel rente 9 % p. a., løbetid 30 år, idet lånet 
tilbagebetales ved et fast halvårligt afdrag på ‘/öo af det oprindelige beløb.

Uopsigelighed: gensidigt uopsigeligt, kurs: 80,73, effektiv rente: 12,2 % p. a., effektuering: 
1.4.1971, provision: 14 %.

D.K.073.527.
Accepteres.

216 7. Køb og salg af grunde.
a. Ansøgning af 22.2.1971 fra Peter Puttrup, Albert Ibsensvej 4, om køb af matr.nr. 259 e 

af Slagelse købstads markjorder, Orionvej 4.
Grunden, af areal 734 m2, er ledig. Pris kr. 24.809,20 (kr. 33,80 pr. m2) incl. el-afgift, vand

afgift og kloakstik, men excl. kloakbidrag, el-stik, vandstik og udstykningsomkostninger.
Økonomiudvalget indstillede, at parcellen sælges til ansøgeren på de anførte vilkår. 
D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Økonomiudvalget indstillede 11.3.1971, at parcel 52, - areal ca. 835 m2 - af matr.nr. 3 i, 
Holmstrup by, sælges til murermester Viggo Larsen, Østre Allé 26. Pris kr. 35,- pr. m2 eller ialt 
ca. kr. 29.225,- + restkloakbidrag udover kr. 3,05 pr. m2 + tilslutningsafgift til NVE og til 
Holmstrup vandværk + elstik.

Af købesummen kr. 29.225,- betales kontant ved overtagelsen 60 %.
D.K.073.511.2.
Viggo Larsen forlod mødet under sagens behandling. Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

217 8. Le gat sager.
Til decision foreligger regnskaber for året 1970 for:
a. fabrikant Vilhelm Langes arbejderlegat,
b. fhv. købmand Chr. Jensens legat og
c. direktør, købmand Peter Axelsen og hustrus 3 legater.
Regnskaberne er revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, der intet har haft til regnska

berne at bemærke.
D.K.073.526.27.
a.-c. Godkendtes.

218 9. Boligsager.
a. Udvalget for faste ejendomme indstillede 4.3.1971, at ejendommene Smedegade 24 A (side

hus med udhuse) samt Smede gade 26 snarest nedrives.
Udvalget bemærkede, at der er 2 lejere i ejendommen Smedegade 26, nemlig Husgruppen, 

der foresloges opsagt til fraflytning pr. 31. maj 1971 og fru Karen Ghristensen, der forventes 
tildelt en lejlighed i et boligselskab i løbet af 1 til 2 måneder.

D.K.073.54.
Sagen behandledes for åbne døre, - jfr. vedtagelsen inden behandlingen af dagsordenens 

pkt. 1. Udvalgets indstilling vedtoges enstemmigt. V. Marker foreslog, at der såfremt »Huset« 
Smedegade 26 skal bruges som nu til 31. maj, tilvejebringes fornødent socialt, brandteknisk samt 
ordensmæssigt tilsyn. Dette forslag forkastedes med 11 stemmer, idet 9 medlemmer undlod at 
stemme.
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b. Ansøgning af 14.2.1971 fra Erik Horndrup om tilladelse til at sammenlægge 2 lejligheder 
på 1. sal i baghuset til ejendommen Hellig Andersvej 15 A og B.

Boliganvisningsudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes på betingelse af, at den 
herved tilvejebragte lejlighed udlejes til de to nuværende lejere på 1. sal, der efter det overfor 
udvalget oplyste agter at flytte sammen.

D.K.778.54.18-15 B.
Udvalgets indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 12.2.1971 fra landsretssagfører Herman Jensen for Ejendomsaktieselskabet 
Casino om tilladelse til at nedlægge l.-sals lejligheden i baghuset til ejendommen Jernbanegade 4.

Anbefalet af boliganvisningsudvalget.
D.K.778.54.25-4.
Blev imødekommet.

10. Skolesager.
a. Ansøgning af 26.1.1971 fra ungdomsskoleinspektør Ib Levring om kongelig udnævnelse i 

ungdomsskoleinspektørstillingen.
Anbefalet af ungdomsskolenævnet og fritidskommissionen.
D.K.851.11.
Blev udsat, idet det blev oplyst, at der i folketinget forberedes lovgivning, hvorefter der 

ikke længere skal ske kongelig udnævnelse af kommunale tjenestemænd.

b. Ansøgning fra lektor Bjørn Ottosen, gymnasiet, om nedsættelse af det pligtige ugentlige 
timetal fra det kommende skoleår på grund af sygdom.

Skolekommissionen indstillede 26.2.1971, at det pligtige timetal for lektor Ottosen fra skole
året 1971-72 nedsættes med 30-35 % mod tilsvarende lønnedgang.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

c. Skolekommissionen indstillede 26.2.1971, at der for skoleåret 1971-72 medregnes 2 timer 
i lærerinde ved Stillinge Centralskole: Signe Kjær Andersen's pligtige ugentlige timetal som følge 
af deltagelse i årskursus på Danmarks Lærerhøjskole.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

d. Ansøgning af 21.2.1971 fra lærerinde Ena Kirsten Dalsgaard, Mølle gårds skolen, om ned
sættelse af det pligtige ugentlige timetal til 22 for skoleåret 1971-72.

Skolekommissionen indstillede 26.2.1971, at ansøgningen imødekommes mod tilsvarende løn
nedgang.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

e. Ansøgning af 19.2.1971 fra lærerinde Hanne Møller Berthelsen, Møllegårdsskolen, om ned
sættelse af det pligtige ugentlige timetal til 19 i skoleåret 1971-72.

Skolekommissionen indstillede 26.2.1971, at ansøgningen imødekommes mod tilsvarende løn
nedgang.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

f. Ansøgning af 9.2.1971 fra lærerinde Birgit Hjorth Nielsen, Hallelevskolen, om nedsættelse 
af det pligtige ugentlige timetal til 24 i skoleåret 1971-72.

Skolekommissionen indstillede 26.2.1971, at ansøgningen imødekommes mod tilsvarende løn
nedgang.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

219
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220

221

g. Ansøgning af 11.2.1971 fra lærerinde Else Nørskov om nedsættelse af det pligtige ugentlige 
timetal til 21 i skoleåret 1971-72.

Skolekommissionen indstillede 26.2.1971, at ansøgningen imødekommes mod tilsvarende løn
nedgang.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

h. Ansøgning af 22.2.1971 fra overlærerinde Bodil Bech Smith, Østre skole, om nedsættelse 
af det pligtige ugentlige timetal til 25 i skoleåret 1971-72.

Skolekommissionen indstillede 3.3.1971, at ansøgningen imødekommes mod aflønning i for
hold til det læste antal timer.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

i. Ansøgning af 27.2.1971 fra lærerinde M. Sønderriis, Marievangsskolen, om nedsættelse af 
det pligtige ugentlige timetal til 22 i skoleåret 1971-72.

Skolekommissionen indstillede 3.3.1971, at ansøgningen imødekommes mod tilsvarende løn
nedgang.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

k. Skoleudvalget indstillede 23.2.1971, at tandlæge Birgit Elle hauge, København, med virk
ning fra 1.3.1971 ansættes som deltidsbeskæftiget ikke-tjenestemandsansat børnetandlæge ved 
Slagelse kommunale skole tandpleje med en prøvetid på 3 måneder og med en arbejdstid på 25 
timer ugentlig.

D.K.851.172.084.
Udvalgets indstilling vedtoges.

l. Tilskud til efterskoleophold.
Ungdomsskolenævnet indstillede 3.2.1971, at der ydes et tilskud på kr. 900,- til Inger Busk 

Eriksen’s ophold på Kongeådalens Ungdomsskole i tiden 1.9.1970 til 1.7.1971.
Beløbet dækker udgifter til materialer m.v. og kan afholdes på konto 16.61.14.00^-50.
Indstillingen anbefaledes af fritidskommissionen, skoleudvalget og økonomiudvalget. 
D.K.851.48.078.5.
Ungdomsskolenævnets indstilling vedtoges med 20 stemmer mod 1 stemme (E. L. Anderberg, 

som motiverede sin afstemning med, at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger 
om kommunens økonomi).

m. Kommunalt tilskud til højskoleophold.
Ungdomsnævnets indstilling af 4.2.1971 om, at der ydes Jørn Lindberg, Kastanievej 3, 

f. 13.5.1951, et tilskud på kr. 693,75 til et 5 måneders ophold på Den udvidede højskole i Haslev 
i første halvår 1971.

Anbefalet af fritidskommissionen, skoleudvalget og økonomiudvalget.
D.K.851.48.078.5.
Ungdomsnævnets indstilling vedtoges med 20 stemmer mod 1 stemme (E. L. Anderberg, som 

motiverede sin afstemning med, at der ikke var forelagt byrådet tilstrækkelige oplysninger om 
kommunens økonomi).

11. Socialsager.

Udenfor dagsordenen.

12. Borgmesteren orienterede om det den 1. april planlagte borgermøde. Det blev tiltrådt, 
at hele byrådet danner panel ved mødet, således at borgerne får lejlighed til at stille spørgsmål 
til de enkelte byrådsmedlemmer.
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Mødet mandag den 29. marts 1971, kl. 19
Fraværende: Viggo Marker.

Til behandling forelå:

1. Efterretningssager. 222
a.-o. Love, bekendtgørelser og cirkulærer.
p. Skrivelse af 15.3.1971 fra Kommunernes Landsforening vedr. den med virkning fra 1. juli 

1971 indgåede overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for beskæftigelseshjælpere.
D.K.832.

q. Fra Kommunernes Landsforening er 15. marts 1971 fremsendt en skrivelse vedr. den med 
virkning fra 1. juli 1969 indgåede overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for plejehjemsassi 
stenter og plejehjemsassistentelever.

D.K.832.

r. Likviditetsoversigt.
D.K.073.52.
a.-r. Til efterretning.

2. Andragender og forslag. 223
a. Indstilling af 9.3.1971 fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger om, at der til 

diverse idrætsforeninger for 1970-71 ydes et tilskud på kr. 15,- pr. medlem tinder 18 år, - i alt 
2.599 medlemmer, - d.v.s. samlet udgift kr. 38.985,-.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.078.51.
Vedtoges.

b. Fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger er 9.3.1971 fremsendt forslag til etable
ring af et parkanlæg i Holmstrup mose.

Udgiften er anslået til kr. 26.000,-, - og kan afholdes på konto 20.01.07.1971/72.
Den årlige vedligeholdelsesudgift er anslået til kr. 7.000,-.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.777.8.712.2.
Godkendtes.

c. Fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger er 9.3.1971 fremsendt et forslag til retab
lering af parkanlægget i Hejninge.

Udgiften er anslået til kr. 2.500,-, - og kan afholdes på konto 20.01.07.1971/72.
Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.777.8.712.2.
Godkendtes.

3. Bevillingssager. 224
a. Udvalget for veje og renovation indstillede 3.3.1971, at der til renholdelse af kørebanerne 

på de offentlige gader og veje indkøbes en selvopsamlende fejemaskine.
Endvidere ansøgtes om en tillægsbevilling stor kr. 145.000,- til indkøbet.
Anbefalet af økonomiudvalget, - herunder, at tillægsbevillingen posteres på regnskabet 

1970-71.
D.K.073.521.70/71.
Vedtoges, herunder den ansøgte tillægsbevilling, der posteres på regnskabet 1970-71.



134 FORHANDLINGER 29.3.1971

b. Fra udvalget for veje og renovation er 18.3.1971 fremsendt et ændret projekt til regulering 
af Parkvej gennem Anlægget. Ændringen består i, at den tidligere projekterede udvidelse af køre
banen ud for indkørselsvejen til svømmehallen ikke etableres.

Udvalget har samtidig samt ved skrivelse af 24.3.1971 ansøgt om en tillægsbevilling stor 
kr. 130.000,- for 1971-72, - idet det på budgettet til formålet afsatte beløb: kr. 310.000,- efter 
det udarbejdede detailprojekt ikke er tilstrækkeligt.

D.K.811.
Godkendtes, idet tillægsbevillingen blev givet.

c. Fra udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger er 10.3.1971 til byrådets godkendelse 
fremsendt et forslag til sti og nyt indgangsparti ved stadion samt opsætning af en udgangslåge ved 
tælleapparaterne ud mod Slagelsehallen.

Udgiften er anslået til kr. 63.000,-, og udvalget ansøgte om en bevilling på det nævnte beløb 
til kontoen »Fonden til støtte af sportslige formål«.

Endvidere anmodede udvalget om bemyndigelse til afholdelse af bunden licitation på smede
arbejdet.

Økonomiudvalget foreslog 24.3.1971, at kr. 33.000,- afholdes af konto 38.14.00.03, Fonden 
til støtte af sportslige formål, herunder svømmehal, mens resten afholdes af konto 20.09.16.03, 
støtte til sport og andre fritidsforanstaltninger.

D.K.855.3.725.893.
Godkendtes, idet udgiften placeres i henhold til økonomiudvalgets forslag. 
Sportsudvalget fik bemyndigelse til at afholde bunden licitation på smedearbejdet.

225 2. behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt.
Fra økonomiudvalget er 25.3.1971 fremsendt de ved fristens udløb indkomne ændringsforslag:

1. Pællesgruppen har foreslået, at økonomiudvalget udvides fra nuværende 5 medlemmer til 7 
medlemmer.

2. Fra Centerlisten er fremsendt følgende forslag:
Forslag 1. Det foreslås, at udvalget for sports- og fritidsforanstaltninger samt udvalget for 
kulturelle anliggender sammenlægges til ét udvalg - »kulturudvalget«.
Forslag 2. Det foreslås, at der oprettes et nyt udvalg - »planlægningsudvalget« - hvorunder 
kommunens planlægning og udvikling henhører.
Dette udvalg skal således til byrådet fremkomme med forslag vedr. udvalgets sagsområder. 
De tilsvarende sagsområder overføres fra økonomiudvalget til planlægningsudvalget.
Forslag 3. Det foreslås, at garnison og session overgår fra økonomiudvalg til udvalg for kul
turelle anliggender.
Forslag 4. Det foreslås, at krematorier og kirkegårde overgår fra økonomiudvalg til udvalg 
for faste ejendomme.
Forslag 3. Det foreslås, at tilhørsforhold og administration af ungdomsborg og ungdoms
samvirke præciseres i styrelsesvedtægten.
Forslag 6. Det foreslås, at det klart tilkendegives, om kommunens styrelse officielt benævnes: 

Enten byråd, 
eller kommunalbestyrelse, 
eller som nyt forslag »Kommunalråd«.

Forslag 7. Det foreslås, at byrådet debatterer den pr. april udsendte organisationsplan for 
udvalgene. Af denne fremgår, at økonomiudvalg er overordnet i forhold til øvrige udvalg, 
hvilket i henhold til styrelsesloven formentlig ikke har været tilsigtet.

3. Fra Viggo Marker er fremsendt følgende forslag:
§ 31, stk. 2 udgår: - 3. og 4. linie. Udvalget forestår endvidere vedligeholdelse af legepladser 
og idrætsanlæg.
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§ 35. Ændring: Endvidere fremkommer udvalget med forslag til kommunens forskønnelse. 
Udvalget forestår ved en selvstændig stadsgartner anlæg og vedligeholdelse af parkanlæg, 
rekreative anlæg, legepladser og tilsvarende friluftsarealer samt anlæg af disse.
D.K.077.6.
Borgmesteren oplyste, at der ikke var fremkommet underændringsforslag. 
Ændringsforslagene blev herefter drøftet og sat under afstemning.
Ad 1. For forslaget stemte 10 medlemmer, medens 10 medlemmer stemte imod forslaget. 
Forslaget var herefter forkastet.
Ad 2. Forslag 1. Blev forkastet med 15 stemmer mod 1 stemme. 4 medlemmer undlod at 
stemme.
Forslag 2. Blev forkastet med 16 stemmer mod 3 stemmer, 1 medlem undlod at stemme. 
Forslag 3. Blev frafaldet.
Forslag 4. Blev frafaldet.
Forslag 3. Blev frafaldet.
Forslag 6. Blev frafaldet.
Forslag 1. Debatteredes.
Ad 3. Blev forkastet med 20 stemmer.
Herefter er det af økonomiudvalget udarbejdede forslag til ny styrelsesvedtægt vedtaget.

5. Valg.
a. Vedr. skolebiblioteksudvalget.
1. Fra skolekommissionen er fremsendt indstilling om valg af typograf Arnold Pedersen, og 

fra skoleudvalget er fremsendt indstilling om valg af gårdejer Holger Jensen til medlemmer af 
udvalget.

2. Endvidere har skolekommissionen meddelt, at kommissionen efter indstilling fra skole
biblioteksudvalget har valgt Arnold Pedersen til formand for udvalget.

D.K.074.
1. Vedtoges.
2. Til efterretning.

b. Fra økonomiudvalget er fremsendt indstilling om, at følgende vælges til vurderingsmænd i 
Slagelse vurderingskreds:

Slagelse 1:
(Tidligere Slagelse 1).
1. Tømrersvend Rich. Nielsen, Havretoften 31, stedfortræder: typograf Børge Christensen, 

Jasminvej 8.
2. Tømrermester Knud Nilsson, Skælskørvej 58, stedfortræder: arkitekt Preben Andersen, 

Birkevænget 25A.

Slagelse 2:
(Den sydlige del af tidligere Slagelse 2).
1. Tømrersvend Niels Petersen, Landsgravvej 34, stedfortræder: murer Roholt Jensen, Holm

strupvej 23.
2. Tømrermester Helge Jensen, Mariendals Allé 64, stedfortræder: snedkermester Åge Jensen, 

Sorøvej 112.

Slagelse 3:
(Den nordlige del af tidligere Slagelse 2).
1. Maskinsnedker Verner Nielsen, Vestre Ringgade 63, stedfortræder: maskinsnedker P. Mar- 

cussen, Kandestøbergade 4.
2. Avlsbestyrer Greve Hansen, Rosenkildegården, stedfortræder: snedkermester Tommy Jen

sen, Nørre Ås 5.
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Slagelse 4:
(Tidligere Slagelse 3 og Set. Mikkels landsogn 4- Sdr. Overdrev).
1. Murermester Viggo Larsen, Østre Allé 26, stedfortræder: tømrer Svend Larsen, Slots

gade 42.
2. Snedker Svend Larsen, Baggesensgade 58, stedfortræder: Karen Rasmussen, Absalons- 

gade 16.
Slagelse 5:
(Tidligere Slagelse 4 samt tillagte del af Slots Bjergby by).
1. Tømrermester Hermann Hald, Strandvejen 1, stedfortræder: tømrermester Poul Hald, 

Strudsbergsvej 28.
2. Tømrermester Bruno Frederiksen, Bjergbygade 2A, stedfortræder: murermester Frede Jør

gensen, Priorgade 10.
Slagelse 6:
(Tidligere Set. Peders landsogn 1 og Sdr. Overdrev fra Set. Mikkels landsogn).
1. Tømrer Hans Christoffersen, Lillevangsvej 57, stedfortræder: Alfred Krog, Landsgrav

vej 24.
2. Bolsmand Aage Christoffersen, Skovse, stedfortræder: bolsmand Poul Christensen, Her

restrup.
Slagelse 7:
(Tidligere Set. Peders landsogn 2).
1. Murermester Erik F. Olsen, Rådhuspladsen 3, stedfortræder: pedel Villy Petersen, Holm

strupvej 25.
2. Gårdejer Jørgen Sørensen, Blindekildegård, Landsgrav, stedfortræder: gårdejer Arne Tøn- 

ning, Hyllerup.
Slagelse 8:
(Havrebjerg sogn og Bildsø og Øster Stillinge ejerlav fra Kirke Stillinge sogn).
1. Banenæstformand Villy G. Nielsen, Havrebjerg, stedfortræder: vejmand Ejner Clausen, 

Havrebjerg.
2. Gårdejer Hans Frandsen, Havrebjerg, stedfortræder: gårdejer Axel Jonstrup, Havrebjerg. 
Slagelse 9:
(Kirke Stillinge ejerlav i Kirke Stillinge sogn).
1. Bolsmand Børge Gjermandsen, Kirke Stillinge, stedfortræder: mekaniker Bent Hansen, 

Kirkevænget 29, Kirke Stillinge.
2. Gårdejer Johs. Pedersen, Kirke Stillinge, stedfortræder: gårdejer Ditmar Hansen, Kirke 

Stillinge.
Slagelse 10:
(St. Kongsmark, LI. Kongsmark og Kelstrup fra Kirke Stillinge sogn).
1. Tømrersvend Torbjørn Joensen, Solvænget 34, Kirke Stillinge, stedfortræder: tømrersvend 

Hugo Christiansen, Bildsø pr. Slagelse.
2. Konsulent Vilh. Christiansen, Enghavegård, Hejninge, stedfortræder: gårdejer Svend Chri

stensen, Øster Stillinge.
Slagelse 11:
(Hejninge sogn og Næsby ved Stranden og Tjærby Vejle fra Kirke Stillinge sogn).
1. Tømrersvend Poul Skou, Hejninge, stedfortræder: tømrermester Viggo Petersen, Hejninge.
2. Gårdejer Svend Christensen, Hejninge, stedfortræder: gårdejer Thomas Christensen, Hej

ninge.
Slagelse 12:
(Tidligere Vestermose 1).
1. Tømrermester Jens Anker Mortensen, Hallelev, stedfortræder: bolsmand Verner Chri

stiansen, Sønderup.
2. Gårdejer Asger Rygaard Jensen, Hallelev, stedfortræder: gårdejer Johs. Nielsen, Gudum.
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Slagelse 13:
(Tidligere Vestermose 2).
1. Chauffør Egon Jacobsen, Vedbysønder, stedfortræder: bolsmand Svend Meier, Sorterup.
2. Gårdejer Robert Knudsen, Ollerup, stedfortræder: gårdejer Svend O. Sørensen, Vedby- 

nørre.
D.K.074.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges med følgende ændringer:
Slagelse 4:
I stedet for Svend Larsen valgtes Aage Christoffersen. I stedet for Karen Rasmussen valgtes 

Kjølby Bjerglund.
Slagelse 6:
I stedet for Aage Christoffersen valgtes snedker Svend Larsen.
I stedet for Poul Christensen valgtes Karen Rasmussen.
Slagelse 11:
I stedet for Svend Christensen valgtes Thomas Christensen.
I stedet for Thomas Christensen valgtes Søren Askjær Jørgensen.
Slagelse 12:
I stedet for Johs. Nielsen valgtes Ejvind Hansen.

Udenfor dagsordenen.
c. Gartner Viggo Marker havde ansøgt om tilladelse til at ud træ de som medlem af udvalget 

for faste ejendomme.
D.K.074.
Blev imødekommet. I stedet valgtes Palle Christoffersen.

For lukkede døre.

6. Andragender og forslag.
a. Ansøgning af 3.2.1971 fra elinstallatør Torben Birger Nielsen om autorisation som elektro

installatør.
Anbefalet af udvalget for kommunale værker.
D.K.072.211.
Blev imødekommet.

b. Udvalget for faste ejendomme indstillede 24.3.1971, at følgende forpagtninger, der udløber 
den 31. marts 1971, forlænges indtil 31. marts 1972 på uændrede betingelser:

Matr.nr. 7 a m. fl., Holmstrup, af areal 156.683 m2, årlig afgift kr. 8.500,-, forpagter Alfred 
Mortensen.

Matr.nr. 2 æ, Holmstrup, af areal 38.945 m2, årlig afgift kr. 600,- pr. ha, forpagter Aage 
Jensen.

Matr.nr. 1 g, markjorderne, af areal 23.588 m2, årlig afgift 5 øre pr. m2, forpagter Marius 
Christensen.

Matr.nr. 1 k, markjorderne, af areal 15.868 m2, årlig afgift 5 øre pr. m2, forpagter Marius 
Christensen.

Matr.nr. 4 e, markjorderne, af areal 291 m2, gratis, forpagter Knud Hansen.
Del af matr.nr. 12 e, markjorderne, af areal 24.100 m2, årlig afgift 6 øre pr. m2, forpagter 

A/S DDSF Slagelse afdeling.
Del af matr.nr. 12 e, markjorderne, af areal 14.000 m2, årlig afgift 4 øre pr. m2, forpagter 

Marius Christensen.
Matr.nr. 30 l, markjorderne, af areal 35.250 m2, årlig afgift 6 øre pr. m2, forpagter Peter 

Hansen.
Matr.nr. 31 ab, markjorderne, af areal 682 m2, gratis, forpagter N. P. Nielsen.
Matr.nr. 31 ak, markjorderne, af areal 1.590 m2, årlig afgift kr. 40,-, forpagter N. P. Nielsen.
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Matr.nr. 69 f, markjorderne, af areal 10.200 m2, årlig afgift 6 øre pr. m2, forpagter Anders- 
vænge.

Matr.nr. 69 k, markjorderne, af areal 25.946 m2, årlig afgift 7 øre pr. m2, forpagter Anders- 
vænge.

Matr.nr. 69 l, markjorderne, af areal 48.781 m2, årlig afgift 7 øre pr. m2, forpagter Anders- 
vænge.

Matr.nr. 69 r, markjorderne, af areal 18.263 m2, årlig afgift 6 øre pr. m2, forpagter Anders- 
vænge.

Matr.nr. 102, markjorderne, af areal 17.560 m2, årlig afgift kr. 600,-, forpagter Arne Hansen.
Matr.nr. 171 b og 186, markjorderne, af areal 33.808 m2, årlig afgift 7 øre pr. m2, forpagter 

Andersvænge.
Matr.nr. 315, markjorderne, af areal 4.500 m2, årlig afgift 10 øre pr. m2, forpagter KFUM’s 

fritidshjem.
Matr.nr. 8 ff og 8 fg, Lands grav, af areal 35.000 m2, årlig afgift 6 øre pr. m2, forpagter Peter 

Hansen.
Udvalget indstillede endvidere, at matr.nr. 368 a af markjorderne, der hidtil har været for- 

pagtet af Harry Nicolaisen for 5 øre pr. m2, med virkning fra 1. april 1971 bortforpagtes til gård
ejer Peter Hansen, Baune høj, Landsgrav på en 1-årig kontrakt, årlig afgift 6 øre pr. m2.

D.K.073.513.2.
Vedtoges.

c. Ansøgning af 12.3.1971 fra kommuneassistent Anna Lise Hansen, kassekontoret, om fuld
tidsbeskæftigelse .

(Der er den 9.12.1969 meddelt fru Hansen tilladelse til deltidsbeskæftigelse i tiden 1.4.1970 
til 31.3.1972).

Økonomiudvalget indstillede, at ansøgningen imødekommes.
D.K.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Økonomiudvalget indstillede 19.3.1971, at kontorassistent Helga Nielsen, el- og varme- 
mærkets kontor, med virkning fra 1. april 1971 tjenestemandsansættes som kontorassistent med 
pensionsret i henhold til bestemmelserne i det gældende pensionsregulativ.

D.K.075.5.084.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

e. Økonomiudvalget indstillede 24.3.1971, at kontorassistent Birgit Eriksen, skolevæsenets 
kontor, med virkning fra 1. juli 1970 tjenestemandsansættes som kommuneassistent med pensions
ret i henhold til bestemmelserne i det gældende pensionsregulativ.

Udvalget indstillede endvidere, i henhold til bestemmelserne i § 35 i pensionsregulativet, at 
de i 1966 til fru Eriksen ved dennes fratræden af den tidligere tjenestemandsstilling udbetalte 
præmiebidrag med tillæg af 4 % rente p. a. kræves indbetalt til kommunen.

D.K.075.5.084.
Udvalgets indstillinger vedtoges.

f. Til den pr. 1. april 1971 ledige stilling som fuldmægtig i socialforvaltningen var ved 
ansøgningsfristens udløb indkommet 2 ansøgninger.

Det sociale udvalg har 16.3.1971 fremsendt sagen til byrådets afgørelse, idet 4 af udvalgets 
medlemmer har indstillet Esther Jensen til fuldmægtig, medens 3 medlemmer har indstillet Eva 
Nielsen til fuldmægtig.

Udvalget har samtidig indstillet, at der, - i stedet for den overassistentstilling, der bliver 
ledig - opslås en stilling som socialrådgiver til beskæftigelse fortrinsvis med børneværnssager.

Økonomiudvalget indstillede 23.3.1971, at fru Eva Nielsen ansættes, idet udvalget anbefalede 
forslaget om, at der opslås en stilling som socialrådgiver ledig.

D.K.084.
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For Eva Nielsen stemte 9 medlemmer, for Esther Jensen 8 medlemmer, medens 3 medlemmer 
undlod at stemme.

Herefter udnævntes Eva Nielsen til fuldmægtig. Stillingen som overassistent opslås ledig for 
en socialrådgiver.

g. Udvalget for veje og renovation indstillede 15.3.1971, at natrenovationen i sommerhus
området udvides til at omfatte tiden fra påske til efterårsferiens slutning, - og at grundejernes 
bidrag til natrenovationens fjernelse som følge heraf forhøjes fra kr. 40,- til kr. 65,- pr. år.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.777.8.628.444.
Vedtoges.

h. Udvalget for veje og renovation fremsendte 22.3.1971 resultatet af licitationen vedr. dag
renovationens afhentning i sommerhusområdet fra 1. april 1971, idet udvalget samtidig indstillede, 
at det indkomne billigste tilbud nemlig fra vognmand Egon Nielsen og Co., Gerlev, pris kr. 1,10 
pr. sæk excl. moms, accepteres.

Udvalget indstillede samtidig, at det bemyndiges til at oprette en 2-årig kontrakt med den 
pågældende.

Anbefalet af økonomiudvalget.
D.K.777.8.628.43.
Udvalgets indstillinger vedtoges.

i. Fra økonomiudvalget er fremsendt 36 ansøgninger om skatteeftergivelse, alle påført ind
stilling fra udvalget.

D.K.713.027.8.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

7. Salg af grunde.
a. Ansøgning af 2.3.1971 fra Kjeld Kragh, Hellig Andersvej 42, om køb af matr.nr. 260 d af 

markjorderne, beliggende ved Orionvej.
Grunden, der er ledig, har et areal på 862 m2, hvoraf vejudvalget imidlertid har vedtaget 

at fraskille 48 m2 til anlæg af en vendeplads.
Pris kr. 27.513,20 (33,80 pr. m2) incl. kloakstik samt tilslutningsafgifter til el- og vandværk, 

men excl. kloakbidrag, elstik, vandstik og udstykningsomkostninger.
Under hensyn til muligheden for at den nævnte vendeplads ved en fortsættelse af Orionvej 

eventuelt skal sløjfes, har stadsingeniøren 9.3.1971 foreslået, at der i skødet indsættes en bestem
melse om ejerens forpligtelse til i givet fald at overtage dette vejareal (ca. 48 m2).

Økonomiudvalget indstillede 16.3.1971, at ansøgeren tilbydes parcellen på den af stadsinge
niøren anførte betingelse.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Ansøgning af 11.1.1971 fra portier Harry C. Nielsen, Tidselbjergvej 14, om køb af grund 
til opførelse af pensionat for gæstearbejdere.

Stadsingeniøren har 4.3.1971 oplyst, at det vil være muligt at placere et pensionat på matr.nr. 
278 1 af markjorderne ved Nørreås, idet dette areal i bygningsvedtægten er udlagt til blandet 
bebyggelse. Grunden har et areal på 2.479 m2, hvorfra går ca. 280 m2 til en offentlig gangsti. 
Ejendommen er pålignet kloakbidrag, foreløbig kr. 2,70 pr. m2. Vejbidrag er pålignet på 
kr. 2.829,-.

Økonomiudvalget indstillede 16.3.1971, at parcellen tilbydes ansøgeren til en pris af kr. 20,- 
pr. m2 + alle bidrag, idet udvalget tilføjede, at der ikke herved er taget stilling til det påtænkte 
byggeri.

D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.
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c. Ansøgning af 10.3.1971 fra landsretssagfører Herman Jensen for tømrermester Evald Jensen, 
Ægirsvej 21, om køb af matr.nr. 259 a af markjorderne, af areal 708 m2. På arealet agtes opført 
et parcelhus med salg for øje.

Grunden er ledig. Pris kr. 23.930,40 incl. elafgift, vandafgift og kloakstik, men excl. kloak
bidrag, elstik, vandstik og udstykningsomkostninger.

Økonomiudvalget indstillede, at parcellen tilbydes ansøgeren. 
D.K.073.511.2,
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

d. Stadsingeniøren foreslog 17.3.1971, at følgende parceller af matr.nr. 251 b ved Pantholm 
sælges til:

Murermester Mogens Hjorth, Vermundsvej 5: parcel 4, 896 m2. Pris kr. 33.241,60. 
Arkitekt O. Glerup-Nielsen, Klosterbanken 58: parcel 10, 751 m2. Pris kr. 27.862,10. 
Ejvind Kjelkvist, Søndermarksvej 25, st.tv.: parcel 12, 778 m2. Pris kr. 28.863,80. 
Jens Christensen, Kongstedvej 15: parcel 3, 819 m2. Pris kr. 30.384,90.
Økonomiudvalget indstillede, at parcellerne tilbydes ansøgerne til en pris af kr. 37,10 pr. m2 

incl. tilslutningsafgift for el og vand samt vejanlæg. Kontant betales 60 % eller kr. 22,30 pr. m2.
D.K.073.511.2.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

229 8. Udstykningssager.
a. Ansøgning af 22.12.1970 fra landsretssagfører O. H. Paulsen for Karoline Bruun, Næsby 

Strand, om tilladelse til opførelse af en beboelsesbygning på matr.nr. 2 b, Næsby ved Stranden.
Ansøgningen er foranlediget af en udstykningssag vedr. matr.nr. 14 d og 2 b, Næsby ved 

Stranden, hvorefter matr.nr. 14 d udstykkes til sommerhusgrunde, - dog således at ejeren foreløbig 
beholder matr.nr. 2 b og 14 ff, hvorpå ejendommens bygninger er beliggende. I forbindelse med 
en af ejeren fremsendt ansøgning om tilladelse til at fraskøde og sælge matr.nr. 14 ff har land
brugsministeriet meddelt, at fraskillelse af denne parcel, der tillige med matr.nr. 2 b og 14 d i 
forening udgør en landbrugsejendom, kan forventes godkendt, når det ved attest fra byrådet godt
gøres, at restejendommen er forsynet med fornøden beboelsesbygning.

Økonomiudvalget indstillede 16.3.1971, at der afgives følgende erklæring i sagen:
»Byrådet finder, at det påtænkte byggeri på matr.nr. 2 b vil være særdeles uheldigt af følgende 

grunde:

1. Arealet ligger i landzone. Da arealet kun kan anvendes til græsning og jagt, finder man ikke, 
at det påtænkte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift.

2. Byggeriet ligger indenfor fredningslinien i afstand 150 m fra landevejen Tjæreby-Kalundborg.
3. Byggeriet ligger indenfor fredningslinien i afstand 150 m fra Tude Ä.
4. Byggeriet ligger indenfor beskyttelseszonen i afstand 400 m fra vandværksboringerne på 

matr.nr. 6 b, Næsby ved Stranden. Der kan derfor ikke gives tilladelse til sivebrønd.

Såfremt ansøgeren fastholder ønsket om opførelse af et beboelseshus på matr.nr. 2 b, vil by
rådet tage sagen op til videre behandling, idet man dog gør opmærksom på, at bebyggelsen efter 
byrådets opfattelse forudsætter tilladelse fra byudviklingsudvalget og fra fredningsnævnet.

Byrådet skal imidlertid henstille, at der fremsendes fornyet ansøgning til landbrugsministeriet 
enten om at landbrugsforpligtelsen på matr.nr. 2 b må blive ophævet, eller om at matr.nr. 2 b må 
blive sammenlagt med Egon Bruuns landbrugsejendom i Vemmelev. Nærværende brev kan ved
lægges ansøgningen som dokumentation for byrådets anbefaling af sagen.«

D.K.713.111.31/70.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

b. Fra landinspektør J. Hyldegård Larsen, Allerød, er 7.9.1970 fremsendt udstykningsforslag 
for matr.nr. 11 f, Bildsø by, Kirke Stillinge sogn.
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Økonomiudvalget indstillede 16.3.1971, at forslaget godkendes, - herunder et af stadsinge
niøren under 10.3.1971 fremsendt forslag til byrådets parcelsalgserklæring.

D.K.777.8.711.5.
Økonomiudvalgets indstilling vedtoges.

9. Skolesager.
a. fornyet behandling af ansøgning af 26.1.1971 fra ungdomsskoleinspektør Ib Levring om 

kongelig udnævnelse i ungdomsskoleinspektørstillingen.
(Se mødet 15.3.1971, pkt. 10 a).
D.K.851.11.
Blev anbefalet med 17 stemmer mod 3 (Egon Jensen, Arnold Pedersen og Palle Christoffer

sen).

Egon Jensen forlod mødet efter behandlingen af pkt. 9 a.

b. Ansøgning af 3.3.1971 fra lærer Aase Madsen, Møllegårdsskolen, om nedsættelse af det 
pligtige ugentlige timetal til 24.

Skolekommissionen indstillede 12.3.1971, at ansøgningen imødekommes i skoleåret 1971-72 
mod tilsvarende lønnedgang.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

c. Ansøgning af 2.3.1971 fra lærer Henning Madsen, Møllegårdsskolen, om forlængelse af 
den ham meddelte orlov for perioden 1.8.1971 til 31.7.1972.

Skolekommissionen indstillede 12.3.1971, at ansøgningen imødekommes, idet kommissionen 
oplyste, at der ikke ydes pågældende løn i orlovsperioden.

D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

d. Skolekommissionen indstillede 10.3.1971, at følgende ansættes ved Slagelse Gymnasium og 
HF-kursus fra 1. august 1971 at regne:

1. cand. scient. Bent Christensen,
2. cand. scient. Flemming Nor mand Frandsen,
3. cand. mag. Hanne Nielsen,
4. cand. scient. Finn Nielsen.

Ved ansøgningsfristens udløb var indkommet 26 ansøgninger.
D.K.851.11.
Skolekommissionens indstilling vedtoges.

e. Fra ungdomsskolenævnet er med anbefaling af fritidskommissionen, udvalget for skole
væsen og økonomiudvalget fremsendt indstillinger om ydelse af følgende tilskud:

1. Kaja Lykke Rasmussen, Klokkestøbergade 4, kr. 87,- til et 3 måneders ophold på Skals 
Håndarbejdsskole i tiden 1.7. til 30.9.1971.

2. Johannes Valdemar Pedersen, Kongsmark, kr. 540,- til et 5 måneders ophold på Sorø Ung
domsskole i tiden 3.1. til 20.5.1971.

3. Peder Hugo Jensen, »Rørmosegård«, Hallelev, kr. 300,- til et 3 måneders ophold på Syd
sjællands Landbrugsskole i tiden 1.2. til 1.5.1971.

4. Inge-Marie Birch Mathisen, »Enghavegård«, GI. Holmstrup, kr. 340,- til et 17 ugers ophold 
på Kalø Sproghøjskole i tiden 4.4. til 1.8.1971.
D.K.851.48.078.5.
Indstillingerne vedtoges.

f. Fra ungdomsskolenævnet er med anbefaling af fritidskommissionen, udvalget for skolevæsen 
og økonomiudvalget fremsendt en indstilling om, at der ydes et tilskud stort kr. 450,- til Inge-
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Marie Birch Mathisen til dækning af udgifter til materialer m.v. ved dennes ophold på Kalø Sprog
højskole i tiden 4.4. til 1.8.1971.

D.K.851.48.078.5.
Vedtoges.

g. Resultat af licitationen på Nørrevangsskolens 3. etape.
Under henvisning til de ved licitationen den 26.3.1971 indkomne tilbud, indstillede økonomi

udvalget, at følgende tilbud accepteres:
1. Murermesterentreprisen:
Murermester Villy Nielsen & Søn, Slagelse .............................. kr. 1.794.859,-

2. og 3. Tømrer- og tagdækningsentreprisen:
Tømrermester Helge Jensen, Slagelse ..........................................  kr. 936.562,-

4. Snedkerentreprisen:
Slagelse Maskinsnedkeri, v/ C. W. Christiansen, Slagelse.......... kr. 192.100,-

Vedr. 5. Gulvbelægningsentreprisen:
De 2 billigste tilbud lød således:
E. J. Bonus, Slagelse ....................................... kr. 260.200,00
C. Riis Bonne, København ............................ kr. 259.312,87

Difference.......................................................... kr. 887,13

Økonomiudvalget indstillede, at der, forinden der tages stilling til denne entre
prise, søges en nærmere uddybning af arkitektfirmaets udtalelse om, at den 
lavestbydende ikke anses for fuldt kvalificeret til at overtage denne.
6. Glarmesterentreprisen:
Glarmester Svenning Hansson, Slagelse ...................................... kr. 9.065,-
7. Blikkenslagerentreprisen:
H. P. Christensen & Sønner, Slagelse..........................................  kr. 13.475,-
8. Smedeentreprisen:
Larsen & Hansen, Slagelse ............................................................. kr. 50.223,-
9. Malerentreprisen:
Malermester Holger Christensen, Slagelse .................................. kr. 121.130,-
10. El-entreprisen:
Elinstallatør Skovgård, Slagelse ....................................................  kr. 369.924,-
11. Sanitetsentreprisen:
H. P. Christensen & Sønner, Slagelse..........................................  kr. 126.700,-
12. Centralvarmeentreprisen:
Varmeinstallatør P. W. Nielsen & Søn, Slagelse...................... kr. 225.700,-

I alt .... kr. 3.839.738,-
Alle beløb er excl. moms.
D.K.851.162.
Økonomiudvalgets indstillinger vedtoges.

231 10. Socialsager.
Ansøgning fra N. N. om eftergivelse af hjælp ydet i henhold til forsorgsloven.
Det sociale udvalg indstillede 23.3.1971, at den omhandlede hjælp eftergives for så vidt angår 

et beløb af kr. 7.938,41.
D.K.842.72.073.551.
Det sociale udvalgs indstilling vedtoges.
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Ansøgning om bidrag til byggefond........................................................................................... 28
Tilbud på ejendommen ............................................................................................................... 102
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Marievangskvarteret ..................................................................................................................... 136
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Driftsregnskab for 1969/70 ........................................................................................................ 155
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Fællesorganisationens Boligforening

Regnskaber for 1969 .................................................................................................................... 81
Afd. »Byskovgård« 96 lejligheder.............................................................................................. 110
Afd. V A, fritidshjem og ungdomsklub, regnskab ................................................................... 167
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Afd. V A, lån til butikshus-udvidelse....................................................................................... 200

Den selvejende Byggevirksomhed for Set. Peders kommune
Regnskab for 1969 ....................................................................................................................... 81

Slagelse sociale Boligselskab
Valg af beboerrepræsentant til bestyrelsen............................................................................... 11
Valg af nyt bestyrelsesmedlem efter H. A. Ehlers ............................................................... 11-30
Regnskab for 1969 ....................................................................................................................... 85
Afd. »Byskovgård«, 96 lejligheder, + børneinstitution ....................................................... 110
Afd. Skovvej, regnskab ............................................................................................................... 167
Lejeforhøjelser i diverse afdelinger ........................................................................................... 200
Nye vedtægter .............................................................................................................................. 211

Boligselskabet af 16. januar 1952
Lejeforhøjelse Vestre Ringgade 120 og 128................................................................................. 81
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Boligforhold
Forslag om ophævelse af alle boligrestriktioner....................................................................... 30
Sammenlægning m. v. af lejligheder, forberedelse af sager vedr............................................. 35
Deklaration vedr. fraflytning 222 c markj.................................................................................. 38
S.A.S., leje af lejligheder til fremmedarbejdere ......................................................................  48-165
Rapport om værelsessituationen ................................................................................................. 55
E. Mortensen, disp. fra bopælspligt 1 l Nordruplund ........................................................... 56
Matr.nr. 29 b Bildsø, helårsbeboelse ....................................................................................... 141

Boligforhold, ansøgninger om nedlægning af lejligheder
Nytorv 11, 1................................................................................................................................... 48
Jernbanegade 28............................................................................................................................ 48
Løvegade 16 ...............................................................................................................................   48
Glentevej 9 .................................................................................................................................... 48
Slotsgade 34 .................................................................................................................................. 48
Set. Jørgensgade 20 ...................................................................................................................... 48
Lillevangsvej 4 .............................................................................................................................. 48
Byvej 11 ....................................................................................................................................... 56
Ingemannsvej 11 ........................................................................................................................... 56
Herluf Trolles vej 20 ................................................................................................................... 56
Skælskørvej 8 ................................................................................................................................ 56
Strandvejen 35............................................................................................................................... 66
Skælskørvej 50 .............................................................................................................................. 66
Schweizerplads 10......................................................................................................................... 81
Slotsgade 31B............................................................................................................................... 81
Nytorv 6 ....................................................................................................................................... 81
Set. Pedersgade 1 .......................................................................................................................... 81
Jernbanegade 2 ............................................................................................................................. 81
Matr.nr. 39 af bygr., K.T.A.S...................................................................................................... 89
Hans Tausensgade 38................................................................................................................... 99
Sorøvej 146 ................................................................................................................................... 99
Smedegade 29 ................................................................................................................................ 99
Korsørvej 2 ................................................................................................................................... 127
Strandvejen 19 ...........................................................................................................  127
Valbyvej 49 ................................................................................................................................... 127
Bjergbygade 2 ................................................................................................................................ 140
Gyldenløvesgade 11 ...................................................................................................................... 151
GI. Enghavevej 2 A ................................................................................................................... 151
Kalundborgvej 15.......................................................................................................................... 165
Nygade 7 ....................................................................................................................................... 165
Hellig Anders vej 38 ..................................................................................................................... 165
Rosenkildevej 8 ............................................................................................................................. 165
Set. Mikkelsgade 2........................................................................................................................ 165
Slotsallé 38 .................................................................................................................................... 176
Glentevej 7 ................................................................................................................................. 176-197
Slotsallé 22 A ............................................................................................................................... 186
Jernbanegade 5 ............................................................................................................................. 206
Rosenkildevej 2............................................................................................................................. 206
Hellig Anders vej 15AogB ....................................................................................................... 218
Jernbanegade 4.............................................................................................................................. 218

Brandvæsen
Regulering af brandinspektørens løn ....................................................................................... 77



SAGREGISTER 3

Ny brandvedtægt .......................................................................................................................... 137

Budget
Center-Listens forslag om regnskabsoversigter m. m................................................................. 35-74
Likviditetsbudget .......................................................................................................................... 38
Budget 1971/72 ........................................................................................................................... 96-106
Likviditetsoversigt 1971/72 ........................................................................................................ 222

Bybuskørsel
Vognmand Eigil Larsen, overdragelse til anden vognmand ............................................. 12-23-38
Ændring af bybusruterne ........................................................................................................... 53
Udvidelse med en ekstra linie ................................................................................................... 133
Kompagniskab Bent Larsen-Kurt Larsen ................................................................................. 194

Byggemodning
Etterbjerglodden, - matr.nr. 76 a af markj.............................................................................. 158

Bygningsvæsen
Anvendelse af matr.nr. 1 cs Antvorskov Hovedgård............................................................... 97
Anvendelse af 8 bk, 42 e og 42 c Holmstrup by................................................................... 109
Anvendelse af 4 1 af markj.......................................................................................................... 118
Bebyggelse på 55 o, 278 r, 55 d og 265 b af markj.............................................................. 118
Servicestation på 22 q af markj., Ndr. Ringgade ................................................................... 138
Anvendelse af 69 bv af markj...................................................................................................... 139
Asfaltfabrik på 5 a Kindertofte by og sogn .......................................................................... 164
Is- og pølsekiosk på 262 b af markj.......................................................................................... 164
Indretning af fragtcentral på 334 n af markj.............................................................................. 173
Kædehuse på matr.nr. 216 b af markj........................................................................................... 173
Situationsplan for 7 an af markj.................................................................................................. 187
Tillæg nr. 3 til bygningsvedtægten ........................................................................................... 193
Tillæg til div. bygningsvedtægter (byrådet bygningsmyndighed i hele kommunen) .......... 202
Bebyggelse på 55 hi af markj...................................................................................................... 215
Is- og pølsekiosk ved Landsgravvej (Texaco) ....................................................................... 215

Byplaner
Bevilling kr. 200.000,- til byplanarbejde 1970/71 ................................................................... 171

Byrådsmedlemmer
Eigil Rasmussen, udtræden ........................................................................................................ 9
Honorar til det sociale udvalgs formand................................................................................... 23
Ulykkesforsikring .......................................................................................................................... 55
Orientering om udvalgsbeslutninger.......................................................................................... 93
Befordringsgodtgørelse og diæter ............................................................................................ 122-133
Borgmesterpension, tillæg til styrelsesvedtægten................................................................... 133-144
Honorarer til udvalgsformænd ................................................................................................... 155

Byrådsmøder
Ordinære møder i 1970/71 ....................................................................................................... 7
Aflysning af møder i juli 1970 ................................................................................................... 45
Forslag om afholdelse af »brain storming«-møde ................................................................... 53
Ekstraordinære møder i marts 1971 ........................................................................................... 209
Ordinære møder i 1971/72 ....................................................................................................... 211



4 SAGREGISTER

Byudvikling
Fastsættelse af byudviklingsområdet for Slagelse-egnen........................................................... 8-85

Børneinstitutioner
Østbyen - boligselskaberne ......................................................................................................... 28
Børnehave i Kr. Stillinge ........................................................................................................... 75-180
Legeplads, 6.000,- kr. til legerigtige materialer .................................................................... 85
Etablering af fritidsklub i fritidshjem »Ringparken« ........................................................... 105
Børnehave og vuggestue, matr.nr. 75 b og 78 a af markj., boligselskaberne....................... 110
»Centralsygehusets børneinstitutioner«, vuggestue og børnehave .................................. 147-150
K.F.U.M.s fritidshjem i Kongelyset ........................................................................................... 148
»Lillevang«, - børneinstitution for 40 børn ........................................................................... 155
Rosenkildevejens børneinstitutioner, monteringstilskud .......................................................... 170
Slagelse Børneasyl, tilskud til oliefyr-installation ................................................................... 170

Børne- og ungdomsværn
Honorar til værnets formand....................................................................................................... 31

Centralbiblioteket
Jørgen Kanding, overbibliotekar ............................................................................................... 12
Ulla Garde, ledende børnebibliotekar ....................................................................................... 12
Kirsten Langer-Andersen, ass. bibliotekar ............................................................................... 12
Torhild Larsen, ass. bibliotekar................................................................................................... 12
Morten Garde, ledende læsesalsbibliotekar............................................................................... 12
Ansættelse af kontorassistent, tillægsbevilling ......................................................................... 29
Peter Heise, viceoverbibliotekar ................................................................................................ 31
Navneændring til Slagelse Centralbibliotek............................................................................... 35
Nedlæggelse af filial i Kindertofte ............................................................  53
Eva Vang Olsen, bibliotekar, afsked........................................................................................... 64
Hans Juhl Larsen, bibliotekar ................................................................................................... 64
Hans Juhl Larsen, orlov............................................................................................................... 124
Indkøb af filmforevisningsapparat, tillægsbevilling ................................................................. 156
Tillægsbevilling til kt. 17.07.01.-9 1970/71 ........................................................................... 192
Agnethe Fredslund-Hansen, konstitution som ledende børnebibliotekar .......................... 194
Kirsten Tønnes Pedersen, bibliotekar ....................................................................................... 215

Civilforsvaret
Beplantning omkring øvelsesarealet på »Skovsøgård« .......................................................... 145

Dagpleje
Forhøjelse af antal pladser samt betalingstakster ................................................................... 41

De gamles Hjem
Stikledning til elforsyningen, bev. 11.000 kr.......................................................................... 10
Parkeringsplads, bev. 14.000 kr.................................................................................................. 10

Ejendomme, køb
Matr.nr. 260 af markj., N. E. Jensen........................................................................  79
Matr.nr. 102 af markj., Sv. Aa. Stefansen ............................................................................... 98
Matr.nr. 330 af bygr., boet efter H. Hansen.......................................................................... 98
Matr.nr. 1 p, q, r, s, t, u og hk af markj., Klosteret ........................................................... 126
Matr.nr. 58 a bygr., IP-Huset ................................................................................................... 126
Matr.nr. 1 hx, 145 m2 stor parcel, O. Christensen.................................................................. 196
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Ejendomme, kommunale
Smedegade 20-24 A, nedrivning af side- og baghus ............................................................... 12
Skovsøgaard, udlejet til Statens Åndssvageforsorg................................................................... 23-117
Byskovgård, expropriation til Byskovvej ................................................................................... 31
Etterbjerglodden, nedrivning af bygningerne ........................................................................... 117
Kindertofte skole, istandsættelse ............................................................................................... 145
Smedegade 26, udleje til en gruppe unge ........................................................................... 162-197
Marievej 9-15, tillægsbevilling til vedligeholdelse................................................................... 171
Vinkelvej 102, nedrivning ........................................................................................................... 197
Parkvej 35, installation af toilet og håndvask........................................................................... 212
Smedegade 24A og Smedegade 26, nedrivning ....................................................................... 218

Ejendomme, salg
Matr.nr. 64 f af markj., E. Jensen ........................................................................................... 24
Matr.nr. 69 dx af markj., E. H. Nielsen................................................................................... 32
Matr.nr. 3 el af markj., H. Jensen ........................................................................................... 32
Matr.nr. 64 r af markj., Alf Høg............................................................................................... 46
Servitutter og vilkår for salg af parceller af 64 f, 278 h og 259 af markj............................. 53
Matr.nr. 64 n af markj., Kr. P. Frederiksen ........................................................................... 65
Matr.nr. 10 ci Kirke Stillinge, Gert Jørgensen ....................................................................... 65
Matr.nr. 64 i af markj., Erling Nielsen ................................................................................... 79
Matr.nr. 260 af markj., parcel 2, Knud Hansen ................................................................... 98
Matr.nr. 260 af markj/, parcel 3, B. H. Jørgensen................................................................... 98
Ca. 15.000 m2 af matr.nr. 8 fg af Landsgrav, H. Willum Nielsen ...................................... 108
Matr.nr. 10 bv og 10 bø Kr. Stillinge, E. Møller ............................................................... 126
Matr.nr. 10 bz Kr. Stillinge, Poul Erik Jensen ....................................................................... 139
7710 m2 af matr.nr. 55 fr af markj., »Centralsygehusets Børneinstitutioner« .................. 150
Parcel af matr.nr. 1 cx af Antvorskov, H. Hansen og M. Nielsen ...................................... 163
Matr.nr. 1 c Hejninge by, A. Zimmermann ....................................................................... 175
Matr.nr. 16 b Næsby ved skoven, Bent Petersen ................................................................... 175
4850 m2 af matr.nr. 8 hl Landsgrav by, Landsforeningen Evnesvages Vel’s centerkreds VII 175 
Matr.nr. 259 d af markj., Børge Madsen................................................................................... 196
Parceller af 76 a (55 m2 og 110 m2) markj., O. Winther Hansen og Sv. A. Ankjærgaard 196 
Priser og salgsbetingelser for 13 parceller af matr.nr. 257 b af markj.............................. 201
10.500 m2 af matr.nr. 69 m af markj., William Jensen ....................................................... 205
Matr.nr. 69 cx af markj., N. H. Jensen .................................................................................... 205
Matr.nr. 259 e af markj., Peter Futtrup.................................................................................... 216
Parcel 52 af matr.nr. 3 i Holmstrup by, Viggo Larsen ....................................................... 216
Matr.nr. 260 d af markj., Kjeld Kragh...................................................................................... 228
Matr.nr. 278 1 af markj., Harry C. Nielsen............................................................................... 228
Matr.nr. 259 a af markj., Evald Jensen .................................................................................... 228
Parcel 4 af matr.nr. 257 b af markj., Mogens Hjorth........................................................   . 228
Parcel 10 af matr.nr. 257 b af markj., O. Glerup-Nielsen ................................................. 228
Parcel 12 af matr.nr. 257 b af markj., Ejvind Kjelkvist .................................................... 228
Parcel 3 af matr.nr. 257 b af markj., Jens Christensen ....................................................... 228

Ejerlejligheder
Løvegade 51 .................................................................................................................................. 25

El- og varmeforsyning
Arne Johansen, aut. fjernvarmeinstallatør................................................................................. 31
Flemming V. Rasmussen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester................................................... 31
Johnny Nielsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester ............................................................... 107-149
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10 kV højspændingskabler i den sydvestlige bydel, - tillægsbevilling .............................. 156
Jens Jørgen Mose, aut. elektroinstallatør ved rensningsanlæg m. m...................................... 162
Poul Rasmussen, aut. fjernvarmeinstallatør............................................................................... 162
Fastsættelse af fjern varmeprisen 1970/71 .................................................................................. 170
Sonja S. Pedersen, kommuneassistent ....................................................................................... 204
Torben Birger Nielsen, aut. elektroinstallatør........................................................................... 227
Helga Nielsen, ansættelse som kontorassistent ....................................................................... 227

Familievejledning
Karen M. Jørgensen, familievejleder ......................................................................................... 31
Overenskomst om fælles sagkyndigt team ............................................................................... 53

Flagmasten ved Antvorskov
Yderligere tilskud, kr. 1.863,83 ................................................................................................. 9

Forpagtningssager
Fælleslov for havekolonierne....................................................................................................... 35
Fornyelse af forpagtningskontrakter 1971/72 ........................................................................... 227
Matr.nr. 368 a af markj., forpagter: Peter Hansen................................................................... 227

Forsamlingshuse
Kirke Stillinge, lån ....................................................................................................................... 191

Forskønnelse, byens
Vedligeholdelse af parker og anlæg........................................................................................... 144
Anlægget, installation af vandklosetter....................................................................................... 145

Fragtmands- og rutebilkørsel
København-Odense, Sv. Haugbølle, koncession....................................................................... 31
Skagen-København, Knud Sørensen, koncession ................................................................... 55
Flakkebjerg-Slagelse og Dalmose-Slagelse, Kirsten Sørensen, koncession .......................... 97
Slagelse-Dianalund-Svinninge, H. P. E. Madsen medindehaver .......................................... 149
Regulering af rutebilkørselen ved Ty velse ............................................................................... 155
Slagelse-København, Johannes Z. Olsen, koncession............................................................... 194
Sandved-Slagelse, Kurt Larsen, koncession............................................................................... 215

Fredning
12 a Antvorskov........................................................................................................................... 80
Nord for motorvejen ................................................................................................................... 80

Fuldmagter
Underskrifter på tinglysningsdokumenter m.m.......................................................................... 17

Gader, veje og parkeringspladser
Rådhuspladsen, benyttelse til børnehjælpsdag ....................................................................... 9
Rosenkildebroen, ændring af tværprofilen ............................................................................... 10
Rådhuspladsen m. m., benyttelse til 4. maj-fest......................................................................  19
Ind- og udkørsel til Ndr. Stationsvej, DSB ........................................................................... 19
Sdr. Stationsvej, istandsættelse ................................................................................................... 20
Krydset Herrestræde/Løvegade, regulering............................................................................... 20
Skovmosevej, lukning mod nord ............................................................................................... 23
Byskovvej, expropriation af areal af Byskovgård ................................................................... 31
A/S Dansk Dammann Asfalt, tilbud på istandsættelse af veje.............................................. 31
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Forlig ved arealerhvervelser til Nørre Ås m. m.......................................................................... 31
Forlig ved arealerhvervelser til Hallig Ås m. m.......................................................................... 31
Søndermarks vej, foreløbig vej, 230.000 kr................................................................................. 42
Parkeringsplads ved Ndr. Stationsvej ................................................................................. 43-94-97
Tivolipladser m. m. til sommer-marked ................................................................................... 55-60
Jens V. Madsen, fhv. parkeringsvagt, understøttelse ved afgang.......................................... 71
Navngivning af veje i Sønderup ..........................................  74
Opstilling af mønttelefonskabe, Kierulffsvej og Skovvej ...................................................... 74
Ombygning og regulering af Holbæk-Slagelse-landevejen...................................................... 85
Navngivning af veje i Kelstrup................................................................................................... 93
Byggelinier - Byskovvej og Strudsbergsvej ........................................................................... 115-146
Anlæg af Vegavej, bevilling kr. 46.000,- ................................................................................... 116
Parkeringsplads ved Kr. Stillinge kirke ................................................................................... 133
Reparation af Øster Ås og Garvergårdsvej ............................................................................... 134
Vejarbejde Nørre Ås, Sønder Ås og Pantholm ................................................................... 135-201
Karl M. P. Søhuus, understøttelse ved afgang ....................................................................... 138
Regulering af vejen fra Hejninge skole til Næsby bro........................................................... 145
Stiforbindelse mellem Casino og Vestsjællandscentret ........................................................... 153
Fortovsoverkørsler på Garvergårdsvej ....................................................................................... 155
Navngivning af »Musvitvej« ....................................................................................................... 155
Helgesvej og Roarsvej, overtagelse som off. veje ................................................................... 155
Regulativ for vintervedligeholdelse af veje ............................................................................... 161
Arbejdsmand Alfred Rasmussen, understøttelse....................................................................... 172
Vilkår for vejret til Jupitervej ................................................................................................... 174
Vilkår for vejadgang til udstyknings vej ved matr.nr. 10 y Kr. Stillinge .......................... 174
Regulering af Parkvej gennem Anlægget ............................................................................... 180-224
Tromlefører Jens Th. Nielsen, understøttelse........................................................................... 184
Lyssignalanlæg Ingemannsvej/Parkvej samt Kalundborgvej/Volden-

Enghavevej-Valbygårdsvej ................................................................................................... 191
Forlig ved arealerhvervelser ved Klosterbanken samt Byskovvej .......................................... 194
Oversigtsdeklarationer ved Søndermarksvej ............................................................................. 194
Afgørelse i vejsag i Krænkerup by ........................................................................................... 194
Forlængelse af Roarsvej ............................................................................................................... 212
Indkøb af selvopsamlende fejemaskinc ................................................................................... 224

Gasforsyningen
Lastvogn, bevilling 23.600 kr...................................................................................................... 10
Flemming V. Rasmussen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester.................................................. 31
Mogens L. Nielsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester........................................................... 64
Ændring af kokspriser ............................................................................................................... 74
Morten Kr. Hansen, afsked og understøttelse ....................................................................... 87
Johnny Nielsen, aut. gas-, vand- og sanitetsmester ............................................................... 107

Kaserne
Kaserne på matr.nr. 12 Antvorskov hovedgård ....................................................................... 92-143

Kino-teatret
Regulering af lederlønnen ........................................................................................................... 97
Overenskomst vedr. billetkasserersker...................................................................................... 215

Kloakvæsen
J. Appeldorff Hansen, autorisation som kloakmester............................................................ 23
Kloakledning over matr.nr. 47 b, DDSF................................................................................... 23
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Kloakering af 20 parceller på matr.nr. 3 b af Holmstrup...................................................... 31
Jens A. Jensen, autorisation som kloakmester ....................................................................... 35
Kloakering i Øster Stillinge, forlig med grundejere ............................................................... 71
Mogens Larsen, autorisation som kloakmester ....................................................................... 138
Kloakprojekt for Idagårdsjorden ............................................................................................... 159
Kloakprojekt for Parkvejkvarteret ........................................................................................... 160
Poul Larsen, autorisation som kloakmester............................................................................... 162
Kloakering af beskyttelsesområdet ved »Næsbystrand vandværk«, forespørgsel vedr.........  172

Kollektivhuset Antvorskov
Vedtægter ...................................................................................................................................... 122
Garanti for lån til plejehjem m. m.............................................................................................. 211

Kommunale sammenslutninger
Indmeldelse i Kommunernes Landsforening ........................................................................... 19
Foreningen af Købstadkommunale Elektricitetsværker ........................................................... 35
Kommunernes Kulkontor............................................................................................................. 35
Kommunernes Landsforening, delegeretmøde ........................................................................... 154

Kommunegaranti for lån
Stillinge Idrætsforening, kr. 8.000 ........................................................................................... 12
Slagelse Tennisklub, kr. 25.000 ................................................................................................. 211
Nordrupvester Vandværk, kr. 240.000 ....................................................................................... 211
Slagelse-Hallen, kr. 100.000 ....................................................................................................... 211

Kommunegrænser
Evt. finregulering inden 1.8.1970 ............................................................................................... 41
Regulering vedr. Grøfteområdet ................................................................................................ 93-180
Regulering vedr. »Hammeldrupgård« ....................................................................................... 107
Borgermøde i anl. af årsdagen for kommunesammenlægningen .......................................... 170-221

Kunst
Litografier til kommunale bygninger ......................................................................................... 93

Lån
Forskrifter for rentehøjde ........................................................................................................... 12
Kommunernes Pensionsforsikring A/S, kr. 1.659.752,- .......................................................... 31
Sparekassen for Slagelse og Omegn, kr. 1,2 mill...................................................................... 55
Østifternes Kreditforening, yderi. lån i Plejehjemmet ........................................................... 215
Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S, kr. 4 mill.......................................................... 215

Legater
Slagelse kommunes legat for studenter ................................................................................... 49
Carl Husted Andersens legat....................................................................................................... 57
P. Thomsen og hustrus mindelegat ........................................................................................... 57
Fabrikant Vilh. Langes legat....................................................................................................... 57
C. A. Lindberg og hustrus legat ............................................................................................... 57
Carl Otto Hansens legat............................................................................................................... 51
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SLAGELSE CENTRALBIBLIOTEK
Året 1969-70 har i mange henseender været et vanskeligt år for Slagelse Centralbibliotek. 

Bibliotekets forskellige arbejdsopgaver har været stadigt voksende, og nye ting har trængt sig på, 
samtidig med at det har været vanskeligt at skaffe det fornødne personale til at klare opgaverne. 
En ting, der yderligere har vanskeliggjort arbejdet, er den ny kommunestruktur og de heraf føl
gende forandringer for biblioteksvæsenet, samt uvisheden om placeringen af Vestsjællands frem
tidige centralbibliotek. Kort tid efter den 1. april 1970 kom der imidlertid en klaring på dette 
sidste problem, idet kulturministeren bestemte, at Vestsjællands centralbibliotek fremtidig skal 
være i Slagelse.

I øvrigt har Slagelse Centralbibliotek i det forløbne år kunnet glæde sig over to nyskabelser, 
nemlig åbningen af grammofonpladeudlån pr. 1. december 1969, samt installeringen af 35 mm 
kinomaskiner i biblioteket, således at publikum nu kan se enhver film uanset formatet på 
Slagelse Centralbibliotek.

Bertel Emdal. 1910-1970.

Bertel Emdal
Efter længere tids sygdom af gik bibliotekets leder gennem 10 år, overbibliotekar Bertel Emdal, 

ved døden i februar 1970. Biblioteket har i den 10-års periode gennemgået en meget stor udvik
ling, og Bertel Emdals virke har sat sig et varigt spor i byens kulturelle liv. I hele Emdals tid 
som overbibliotekar har fru Marie Andersen været formand for biblioteksudvalget og var således 
en af dem, der kendte Emdal bedst. Marie Andersen har til beretningen skrevet følgende:

3



TILLÆG I

Bertel Emdal blev født i Slagelse, og her gennemgik han sin elevuddannelse og virkede efter 
endt eksamen et par år som bibliotekar. Derefter har han været ansat i Hjørring, på Samsø, 
i Flensborg, Assens og sidst i Frederiksværk, hvorfra han i 1947 atter kom tilbage til sin fødeby. 
I 1948 udnævntes han til vicebibLotekar og i 1960 til overbibliotekar. Jeg lærte Emdal at kende, 
da han var bibliotekar i Assens. Han tog levende del i den lille bys kulturliv og var stærkt 
benyttet ved mange forskellige arrangementer, ikke mindst på grund af sine store musikalske 
evner. Det var med beklagelse, man tog afsked med Emdal, da han fik en stilling i Frederiks
værk. Ingen kunne forudsige, at vore veje atter skulle krydses. Efter flytning til Slagelse blev 
jeg i 1958 indvalgt i byrådet og formand for biblioteksudvalget, og da overbibliotekarstillingen 
i 1960 blev ledig, var det for mig, med mit kendskab til Emdals kvalifikationer, en naturlig sag, 
at det måtte blive ham, der blev overbibliotekar Faurholdts efterfølger. Kort tid efter forelå da 
også byrådets udnævnelse. Indretningen af det nye bibliotek blev den store opgave, der først 
skulle løses. Arbejdspresset var stort, og Emdal sparede ikke sig selv, men arbejdede langt over 
normal arbejdstid, undertiden til ud på natten. Det var en stor glæde for Emdal, at byrådet gav 
tilladelse og bevilligede de nødvendige midler til en musikafdeling, som ikke var med i den 
oprindelige projektering, og denne afdeling er senere udvidet med pladeudlån. Resultatet af det 
dygtige planlægningsarbejde blev præsenteret ved indvielsen i 1964, og mange fagfolk både fra 
ind- og udland har besøgt biblioteket og givet udtryk for deres anerkendelse. Også på det kul
turelle område var Emdal særdeles aktiv, og et resultat heraf blev oprettelsen af »Slagelseegnens 
kulturkreds«, et samlingsorgan for byens foreninger, og i bibliotekets lokaler udfolder der sig 
en livlig mødeaktivitet. Det må også nævnes, at Emdal var med ved oprettelsen af lokalhistorisk 
arkiv, som han nærede stor interesse for. I 10 år varede vort samarbejde, og det er med glæde 
og taknemlighed, jeg mindes disse år. Der var meget at arbejde med, men udvalgsmøderne var 
aldrig kedelige. Med sin vitalitet og sit smittende humør prægede Emdal forhandlingerne, og 
han var altid parat til at yde mig den faglige støtte, jeg som formand havde brug for.

Slagelse har mistet en dygtig og initiativrig tjenestemand og biblioteket en demokratisk og 
afholdt leder.

Marie Andersen
Centralbiblioteksområdet

Arbejdet i deltidsbibliotekerne i 1969-70 har været præget af den omvæltning, kommunal
reformen ville medføre ved beretningsårets afslutning. Dette gav fx en vis usikkerhed i bogvalget, 
idet deltidsbibliotekaren undervejs måtte tænke på sit eget bibliotek som en filial med dens 
rettigheder og forpligtelser.

Alle bibliotekerne har været inde i en planlægning af arbejdet i den nye struktur, hvor 6 hel
tidsbiblioteker og 24 deltidsbiblioteker pr. 1. april 1970 reduceres til 6 heltidsbiblioteker og 
3 deltidsbiblioteker. Emnet har været drøftet på oplandsafdelingens bogorienteringsmøder, og 
det blev sat på dagsordenen på årets to heltidsbibliotekarmøder. I december og januar blev drøf
telserne fulgt op på en række arbejdsmøder mellem de kommende hovedbiblioteker og filialer. 
Endelig holdtes afskeds- og afleveringsmøder i alle de biblioteker, der skulle overgå til heltids
bibliotekerne.

Hele denne mødevirksomhed har været med til at sikre en stilfærdig overgang til helt nye 
arbejdsvilkår.

Deltidsbiblioteket vil i mindre grad præge biblioteksarbejdet i fremtiden, men for deltids
bibliotekaren vil der mange steder stadig være opgaver at løse.

Bogorienteringsmøder for deltidsbibliotekerne
Der er som sædvanligt blevet afholdt bogorienteringsmøder for deltidsbibliotekarerne. Som 

følge af et udtrykt ønske fra deltidsbibliotekerne, ændredes mødernes form, således at der i 
virkeligheden blev tale om to møder på samme dag. Først et koncentreret bogorienteringsmøde 
og derefter bogvalgsmøder i de fremmødte bogudvalg. Bogudvalgene undgik således at skulle 
indkalde til møde efter hjemkomsten, og bogvalget kunne foretages efter sammenhold af anmel
delsen, selve bogen og de indlagte avisanmeldelser.
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I løbet af vinteren indgik en del bibliotekarer i bogvalgsarbejdet på deres fremtidige hoved
bibliotek. Det betød, at deltagertallet på bogvalgsmøderne faldt. Årets to sidste møder blev 
aflyst, og i stedet holdt nogle af de tilbageblevne bogudvalg individuelle bogvalgsmøder på cen
tralbiblioteket.

Deltidsbibliotekernes udlån
I de senere år har tendensen i deltidsbibliotekernes udlån været stagnering eller tilbagegang 

for voksenudlånet og stadig fremgang for børneudlånet, det sidste først og fremmest på grund 
af de nyoprettede skolebiblioteker.

1959-60 1967-68 1968-69 1969-70
Bind pr. voksen 2,7 2,1 2,1 1,9
Bind pr. barn 9,9 14,2 17,0 16,5
Bind pr. indbygger 5,0 4,7 5,4 5,3

For det sidste beretningsår er tilbagegangen fortsat for voksenudlånet, men som noget nyt er 
stigningen i børneudlånet erstattet af en svag tilbagegang. Dette til trods for, at nye skolebiblio
teker er startet også i dette beretningsår. Er 17 udlån pr. barn et slags mætningspunkt? Det må 
de kommende års udlån vise.

Centralbibliotekets VW-transporter og Erik Christensen 
kører hver uge til områdets biblioteker

Udstillinger
Efter ophøret af lejemålet i Bredegade 11 har biblioteket haft ret dårlige muligheder for at 

arrangere udstillinger. Det har således ikke været muligt at hjælpe kunstforeningen med maleri
eller skulpturudstillinger, ligesom biblioteket ikke kan afholde blot lidt større udstillinger. Det 
er meget beklageligt at måtte sige nej til den slags helt oplagte opgaver.

Imidlertid har Slagelse Centralbibliotek indkøbt nogle sektioner af Bibliotekscentralens ud
stillingssystem, som er specielt konstrueret til brug for biblioteker, og dette system kan opstilles 
i udlånslokalerne, fx ved gårdhaven eller ud mod Stenstuegade, og det er meget anvendeligt til 
mindre udstillinger af enhver art.

I august 1969 viste vi Det kongelige Biblioteks vandreudstilling om Martin Andersen Nexø, 
der på et antal plancher skildrede forfatterens personlige udvikling, hans forfatterskab og hans 
aktive indgriben i politik.
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I december 1969 viste biblioteket otte billeder af Niels Larsen Stevns. Billederne var udlånt 
af Banken for Slagelse og omegn, og bibliotekets publikum viste stor interesse for denne 
udstilling.

I februar 1970 vistes i anledning af 50-året for genforeningen en udstilling med originale 
plakater, pjecer, aviser m. v. fra 1920 suppleret med bøger. Højskoleforstander Erik B. Nissen 
havde venligst stillet materialet til rådighed for biblioteket.

Fra Larsen-Stevns udstillingen

I marts udstillede fire unge Slagelse-malere: P. A. Eriksen, P. A. Garman, C. E. Olsen og 
F. H. Jensen. Osse denne udstilling, som blev ret spontant arrangeret, vakte interesse hos publi
kum.

Film
Biblioteket har i en årrække haft mulighed for at vise 16 mm film og har stillet filmudstyr 

til rådighed for studiekredse og andre, der måtte have behov herfor. Men det har været et ønske 
at kunne udvide denne service, og det var derfor en stor glæde, da man fra Kinoudvalget fik 
tilbud om for midler fra Kinos kulturelle fond at kunne installere to 35 mm maskiner, således 
at man blev i stand til at vise film i almindeligt biograf format. I et hjørne af børnebiblioteket, 
der tillige fungerer som bibliotekets mødesal, blev der indrettet operatørrum. De lokalemæssige 
forhold var så gunstige, at dette kunne ske så godt som uden tab af reolplads i børnebiblioteket; 
tværtimod blev rummet mere harmonisk.

Maskinerne blev leveret af Dansk Biograf teknik, og i løbet af sommeren 1969 blev operatør
rummet færdiggjort, og biografen kunne officielt indvies fredag den 17. oktober.

Rent teknisk skal følgende siges: maskinerne er af typen Aga Baltic med optisk tonehoved, 
900 m kassetter og lampehus med halogenlamper. Endvidere tonefilmsforstærker, salshøjttaler, 
projektionsobjektiver i brændvidde for normal, wide screen og cinemascope-format, panorama
lærred i loftskasse til oprulning, samt 14 filmspoler til ialt 8 Vi km film. Maskinerne kan kun 
betjenes af specielt trænet operatør, som stilles gratis til rådighed for biblioteksbiografens benyt
tere. Fra operatørrummet kan der endvidere vises 16 mm film, og osse 8 mm og super 8 mm 
formater kan nu vises på biblioteket, samt naturligvis lysbilleder i de to gængse formater. 
Biblioteket er fotograf Knud Glavind stor tak skyldig for den hjælp, han har ydet som operatør.
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Biblioteksbiografen blev flittigt benyttet i sæsonen 1969-70. Biblioteket har vist en række 
kortfilm, som startede med en introduktion fra Statens Filmcentral ved konsulent Mogens Elvius, 
der som sædvanligt viste nogle nyere kortfilm, bl. a. den tjekkiske Ruka og filmen om Asta 
Nielsen. Der har desuden yderligere været afholdt et par gratis kortfilmaftener, hvor biblioteket 
bl. a. har vist følgende film: De forsvundne breve. Støj. Kamp nr. 7. 10. juni 1944. Duel. Neigh
bours. Hvor er magten blevet af. Spaniernes Spanien. På kostskole, samt i samarbejde med DSB 
et rejsefilmprogram med film om London og Paris. Kortfilmarrangementerne er blevet overværet 
af mellem 50 og 100 mennesker pr. gang.

Slagelse Filmklub har benyttet biblioteksbiografen i alt 11 gange og har bl. a. vist følgende 
film: Poul Henningsens Danmarks-film, Weekend, The war game, Hævnerne fra Ox-Bow, Lilith, 
Intolerance, Kirmes, Livet skal leves, Storgangsterens sidste kup, Mamma Roma, Rom - åben by. 
Endvidere forsøgte filmklubben i samarbejde med oplysningsforbundene i Slagelse at gennemføre 
et stumfilmprogram, men dette vandt ikke tilstrækkelig tilslutning, hvorfor man måtte nøjes

Bibliotekets operatørrum

med at vise filmene for de tilmeldte uden nogen foredragsholder. Stumfilmprogrammet omfattede: 
Der müde Tod. Asta Nielsen-program (kortfilmen Asta Nielsen + Engelein). Et Chaplin-program. 
Panserkrydseren Potemkin.

Forskellige andre foreninger har ligeledes benyttet biblioteksbiografen.
Slagelse Centralbibliotek har kunnet gennemføre offentlige, gratis kortfilmarrangementer, hvor 

filmene præsenteres for publikum uden nogen form for foredrag, på grundlag af en tilladelse fra 
kulturministeren. Tilladelsen lyder ordret således:

I skrivelse af 16. december 1969 har Slagelse Bibliotek ansøgt ministeriet for kulturelle anlig
gender om tilladelse til offentlig forevisning af kortfilm uden ledsagende foredrag.

Det er i sagen oplyst, at det er hensigten at arrangere et antal kortfilmaftener i løbet af foråret 
1970 hovedsagelig med 35 mm film fra Statens Filmcentral.

I denne anledning skal man efter stedfunden brevveksling med biografrådet herved meddele, 
at ministeriet for kulturelle anliggender foreløbig for tiden indtil den 1. juli 1970 kan tillade,
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at der arrangeres offentlige kortfilmforevisninger på Slagelse Bibliotek på vilkår, at filmene er 
censurerede af statens filmcensur, og at der ikke tages entré til forevisningerne.

Det tilføjes, at det er en forudsætning for tilladelsen, at der ikke bliver tale om forevisning 
af underholdningsfilm.

Tilladelsen vil kunne forventes forlænget udover det ovennævnte tidspunkt, såfremt der ikke 
viser sig at være ulemper forbundet med ordningen.

K. Helweg Petersen
Annelise Jensen

Det må hilses med glæde, at en sådan tilladelse kan gives, således at folk nu kan få lejlighed 
til at se mange af de fremragende kortfilm, der produceres. Det ville imidlertid være ønskeligt, 
om tilladelsen kunne omfatte mere end blot de oplysende kortfilm, således at biblioteket kunne 
præsentere et udvalg af filmproduktionen i det hele taget, og det vil være at håbe, at hele dette 
spørgsmål bliver taget op til overvejelse, når biograf  loven skal revideres. Hvis biblioteket engang 
vil kunne vise osse andre film end kortfilm offentligt, må det naturligvis ske i nøje samråd med 
byens biografer. Disse må have førsteret til at vise de film, som de måtte ønske, og biblioteket 
må komme i anden række, fx med kvalitetsfilm, som måske kun har et ganske lille publikum, 
så filmen ikke er økonomisk forsvarlig for biograferne. Bibliotekets opgave må bl. a. være at 
medvirke til at højne filminteressen i al almindelighed i nøje samarbejde med de eksisterende 
biografer.

I den forløbne sæson har der været et samarbejde i stand med bibliotekets nærmeste nabo, 
Biografen i Stenstuegade, idet biblioteket som supplement til de fredags-forestillinger, som Bio 
har vist kl. 23,00 med støtte fra Filmfonden, har duplikeret uddrag af anmeldelser til de på
gældende film.

Biblioteket har nogle gange i foråret som et forsøg lavet en månedlig oversigt over, hvilke 
film der kunne ses i Slagelse. Denne filmliste er sendt ud til forskellige institutioner m. v. og 
fremlagt i biblioteket, og den har medtaget spilletidspunkter for alle bibliotekets filmforevisnin
ger, samt for de to af byens biografer. Den tredje biograf har ikke villet give oplysninger om sit 
repertoire.

Mødevirksomhed
Foruden til ovennævnte filmfremvisninger har bibliotekets mødelokaler i den forløbne sæson 

været meget benyttet til andre arrangementer. Da næsten al mødevirksomhed nu foregår på ugens 
første fire aftener, er presset på lokalerne ofte alt for stort, og i alt for mange tilfælde må vi 
give afslag på ønsker om lån af lokaler, fordi alt er optaget. Vore tre studiekredslokaler er langt 
fra tilstrækkeligt store, og det mindste må nu inddrages til kontorplads, ligesom det største må 
tjene en mængde andre formål: lokalhistorisk arkiv, bogvalg m. v. Endvidere er savnet af en 
egentlig mødesal meget stort. Det er til meget stor gene, næsten dagligt straks efter lukketid at 
måtte omdanne børnebiblioteket til mødesal, og som mødesal bliver lokalet aldrig helt ideelt, 
sålænge der i det samme rum skal være både bogudlån og mødevirksomhed. Lokalet har til film
forevisninger og møder i den forløbne sæson været brugt over 100 gange, hvilket er så godt som 
hver aften, når weekends og sommermånederne fraregnes. De øvrige mødelokaler har været 
benyttet ca. 600 gange, og det har betydet, at der på mange aftener har været mødeaktivitet over 
hele huset, og undertiden har både kontorer, personalets frokoststue samt læsesalen måttet tages 
i brug. Som eksempel kan nævnes, at personalets frokoststue har været i brug til møder i alt 
ca. 30 gange og læsesalen ca. 10 gange.

Biblioteket har givet husly for mange forskellige foreninger og sammenslutninger. De tre op
lysningsforbund har benyttet vore lokaler meget flittigt, og blandt andre, der har haft en række 
arrangementer og møder skal nævnes: FTF, DSU, Slagelse foto- og smalfilmklub, Alliance 
Française, Østifternes haveselskab, Beskæftigelsesværkstederne, Slagelse skakklub, Musica m. fl. 
VT-amatørerne har vinteren igennem øvet børneteater i kælderen. Blandt dem, der har henlagt
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enkelte af deres arrangementer til biblioteket kan nævnes: Foreningen Norden, Korsør Golfklub, 
Dansk Kvindesamfund, Slagelse Husmoderforening m. fl.

TV
Biblioteket disponerer over en sort/hvid fjernsynsmodtager, men det har i høj grad et farve

fjernsyn på ønskeseddelen. Børnebiblioteket viser mange af TV’s børneudsendelser for børnene, 
og netop mange af disse udsendelser er i farve. Et par gange har biblioteket fra Fona lånt et 
farve-tv, en gang i efteråret 1969 for at følge Apollo 12’s månefærd og en anden gang efter jul, 
hvor vi inviterede børnene til at se Pippi Langstrømpe i farver. Apollo-færden var, rent bortset

Interesserede lånere følger farve-tv transmissionen fra Apolio 12

fra at der ikke var ret mange farver, en stor succes, fx stod der en enkelt gang 75 mennesker 
samlet omkring tv-skærmen i studiekredslokalet. Til Pippi Langstrømpe var der en hel del børn, 
når udsendelserne lå lige i forlængelse af børnebibliotekets åbningstid, men kun få børn på hellig
dagene. I alt så 272 børn Pippi-udsendelserne. Men TV har helt selvfølgeligt sin plads i bibliote
ket og bør på lidt længere sigt udbygges med video-udstyr.

Biblioteksorientering
Biblioteket har i den forløbne periode holdt biblioteksorientering for en hel del skoleklasser 

og i øvrigt forevist biblioteket for interesserede, i alt for ca. 400 personer, hvorblandt skal nævnes 
elever fra Vestre og Østre skole, fra børnehaveseminariet, sygeplejeskolen og Antvorskov høj
skole. Desuden har der været et arrangement for ældreklubben.

Volontører og praktikanter
Som følge af den nye studieordning ved Danmarks Biblioteksskole har Slagelse Centralbibliotek 

været tjenestested for praktikanter og volontører fra biblioteksskolen. I efteråret 1969 gjorde 
følgende praktikanter tjeneste ved biblioteket: Estrid Mygind, Bente Christiansen og Ulla Kardel. 
I foråret havde vi følgende volontører: Kirsten Tønnes Petersen og Lars B. Christiansen. End
videre har biblioteket jævnligt erhvervspraktikanter fra folkeskolen, og i den forløbne periode 
har i alt 5 erhvervspraktikanter ønsket at stifte nærmere bekendtskab med biblioteksarbejde.
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Avisundersøgelse
For at få et overblik over avisholdets benyttelse foretog vi i månederne september-oktober 

1969 en undersøgelse på grundlag af spørgeskemaer fremlagt i avislæsesalen. Undersøgelsens 
resultat er publiceret i Bogens Verden, 1969, side 628 ff. Den viser, at bibliotekets mest læste 
avis er Berlingske Tidende, hvorefter følger Sjællands Tidende og Politiken. Ligeledes er Aktuelt 
en af de mest læste aviser. En meget stor part af dem, der udfyldte vore spørgeskemaer, ankede 
over, at biblioteket ikke abonnerede på BT og Ekstrabladet. Vi har følgelig tegnet abonnement 
på disse to aviser og rokeret lidt rundt på de øvrige abonnementer, således at man nu på læse
salen kan læse følgende aviser: Aftenposten (norsk), Aktuelt, BT, Berlingske Aftenavis, Ber
lingske Tidende, Bornholms Tidende, Børsen, Dagbladet, Dagens Nyheter, Dimmalætting, Ekstra
bladet, Le Figaro, Flensborg Avis, Frankfurter Allgemeine, Frederiksborg Amts Avis, Fyens 
Stiftstidende, Grønlandsposten, Holbæk Amts Venstreblad, Hufvudstadsbladet, Information, 
Jydske Tidende, Jyllands-Posten, Kalundborg Folkeblad, Kristeligt Dagblad, Land og Folk, 
Licitationen, Lolland-Falsters Folketidende, New York Herald Tribune, Ny Dag, Næstved Ti
dende, Politiken, Pravda, Randers Amts Avis, Roskilde Tidende, Sjællands Posten-Aktuelt, 
Sjællands Tidende, Holbæk og Slagelseudgaverne, Skive Folkeblad, Statstidende, Sønderjyden, 
The Times, Uge-Nyt, Vejle Amts Folkeblad, Vendsyssel Tidende, Vestkysten, Ålborg Stifts
tidende, Århus Stiftstidende.

rasera OCHOBOHO OpTOH LJeHTpCIJlbHOrO KOMMTeTd KI1CC
5 Ma» 1912 rofla
B. M. B E H M H bl M

Et af avisholdets nye ansigter

De fleste aviser opbevares to måneder og enkelte et år. Kun Sjællands Tidende indbindes og 
opbevares længere tid tilbage.

Reglement
Bibliotekets bestyrelse har i den forløbne periode vedtaget et nyt udlånsreglement, som er 

baseret på det af Bibliotekstilsynet anbefalede standardreglement. Endvidere er der vedtaget et 
særligt reglement for hjemlån af plader. Reglerne for hjemlån af bøger har nu følgende ordlyd:

Alle kan benytte biblioteket.
Udlånstiden er 1 måned. Håndbøger beregnet til brug i biblioteket samt nyeste nummer 
af tidsskrifter og aviser udlånes ikke.
Lånet kan fornyes, eventuelt pr. telefon, når bogen ikke er reserveret til andre. Telefoniske 
fornyelser skal ske inden lånetidens udløb.
Hvis udlånstiden overskrides, sender biblioteket en påmindelse eller lader bøgerne hente. 
Omkostningerne herved betales af låneren.
Beskadigede eller bortkomne bøger skal erstattes efter bibliotekets skøn.
Bibliotekaren vejleder i brugen af biblioteket eller hjælper med at finde bøger og oplys
ninger, reserverer bøger og skaffer bøger fra andre biblioteker.
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Musikafdelingen
En af årets væsentligste nyskabelser var åbningen af udlån for grammofonplader den 1. december 

1969, samt indretningen af en del af udlånet udelukkende til grammofonplader, noder og musik
litteratur.

Dagen før pladeudlånet startede

I et hjørne af udlånet, i en særligt afgrænset sal, fandtes tidligere kunstbøger, noder og ung
domshjørne. Endvidere er der installeret i alt 8 lyttepladser, som betjenes fra skranken. Her 
havde man grundlaget for en musikafdeling. Lyttepladserne blev, hvor de var, men i øvrigt 
flyttedes der helt om i lokalet. Ungdomshjørnet blev slet ikke benyttet tilstrækkeligt, og vi havde 
længe haft planer om at flytte bøgerne ud blandt de øvrige voksenbøger og erstatte hele ungdoms
hjørnet med et enkelt fag af mere udstillingspræget karakter. Ved at hægte lidt flere reoler op 
i udlånssalen i øvrigt og blænde en enkelt bue, fik vi osse plads til kunstbøgerne andetsteds i 
udlånet, og nu kunne musikafdelingen få plads til de nødvendige fag til noder, plader og musik
litteratur, samt et referencebord. Musikafdelingen har endvidere overtaget alle håndbøger, biblio-

Pladeudlånet den 1. december 1969
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grafier og musiktidsskrifter og dermed følgende verificeringsarbejde. Muligheden for at arrangere 
mindre, løbende udstillinger af enhver art i lokalet er bevaret.

Personale i musikafdelingen
I juli 1969 ansattes Hans Juhl Larsen som bibliotekar med musik som speciale, og endvidere 

knyttedes Bo Døssing til afdelingen som medhjælper. Endelig er konservatoriestuderende Søren 
Winther Johansen ansat nogle timer ugentligt i afdelingen som medhjælper.

Regler for hjemlån af grammofonplader
En af musikbibliotekarens første opgaver var udarbejdelsen af et forslag til udlånsreglement. 

Ifølge bekendtgørelsen om folkebiblioteker omfatter den frie låneret kun bøger, og en kommune, 
der har pladeudlån, er således kun forpligtet til at udlåne plader til sine egne beboere. Imidlertid 
har bestyrelsen for Slagelse bibliotek vedtaget, at alle der har fast bopæl i Vestsjælland kan 
hjemlåne plader. Det har man bl. a. gjort, fordi biblioteket fungerer som centralbibliotek, men 
man kræver dog, at pladelån skal ske ved personlig henvendelse og ikke fx via et andet bibliotek. 
Denne ordning har fungeret tilfredsstillende og medfører ikke nogen urimelig, ekstra slitage på 
pladesamlingen. I reglementet er endvidere anført regler for eftersyn af pick up, og de fleste af 
byens radioforhandlere har velvilligt samarbejdet herom. Reglementet for hjemlån af plader har 
følgende ordlyd:

Alle, der er fyldt 13 år og har fast bopæl i Vestsjælland, kan ved personlig henvendelse 
hjemlåne plader.
Lånetiden er i almindelighed 1 måned.
Der kan sædvanligvis lånes 2 plader eller 1 kassette ad gangen.
Pladespilleren skal være forsynet med pick-up enhed for stereoafspilning, som skal anven
des til afspilning både af mono- og stereoplader. Automatisk pladeskifter må ikke anvendes 
til bibliotekets plader.
Biblioteket kan kræve dokumentation for regelmæssig undersøgelse af safir eller diamant. 
En safir bør efterses hver 3. måned, en diamant 1 gang om året.
Lånet kan som regel fornyes, hvis pladen ikke er reserveret til andre.
Hvis udlånstiden overskrides, sender biblioteket en påmindelse eller lader pladerne hente. 
Omkostningerne herved betales af låneren.
Beskadigede eller bortkomne plader erstattes efter bibliotekets skøn. En kassette kan 
kræves fuldstændigt erstattet, selv om kun en enkelt plade er beskadiget eller bortkommet.

Musikafdelingens åbningstider
Af personalemæssige grunde er det ikke muligt at holde åbent for pladeudlån i bibliotekets 

normale åbningstid, men kun 20 timer ugentligt. Dog kan aflytning og hjemlån af bogligt mate
riale finde sted osse uden for musikafdelingens åbningstider. 20 timer om ugen har imidlertid 
vist sig at være for lidt, hvorfor åbningstiden vil blive øget noget efter sommerferien i 1970.

Præsenssamlingens nedlæggelse
Efter at biblioteket havde åbnet pladeudlån dalede benyttelsen af den ældre præsenssamling 

meget betydeligt; det viste sig hurtigt, at de plader, publikum ønskede at lytte til i musikafde
lingen var de samme, som kunne hjemlånes, og som følge heraf besluttede vi at overføre alle 
præsenssamlingens plader til udlånssamlingen, hvorfra man naturligvis stadig kan tage dem til 
aflytning, hvis de ikke er udlånt; musikafdelingen fungerer udmærket uden præsenssamlingen og 
ingen har gjort indvendinger mod nedlæggelsen, kun kniber det undertiden med at have tilstræk
keligt mange plader med beat- og folkemusik til aflytning, men osse dette bliver efterhånden et 
mindre problem, når samlingerne inden for disse genrer øges.
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Lånetid, noteringssystem og statistik
Lånetiden bør i princippet være den samme for bøger og plader, nemlig 1 måned. Dette krav 

måtte vi imidlertid fravige for folke- og beatmusikken, hvor vi måtte nedsætte lånetiden til 
14 dage på grund af den meget store efterspørgsel, som osse bevirkede, at vi måtte opgive at 
tage mod reserveringer på disse plader. Vore erfaringer på dette område harmonerer i øvrigt med 
erfaringerne fra andre biblioteker. Af forskellige grunde valgte vi at starte pladeudlån uden om 
fotonoteringssystemet og vi benytter det forældede noteringssystem med bogkort og lånernumre, 
dog således tilrettelagt, at vi med meget kort varsel kan omstille udlånsnoteringen til fotonotering.

Musikafdelingen har for de første 4 måneder ført en detaljeret statistik, som omfatter lånernes 
geografiske spredning, samt aflytning og udlån af plader. Da pladeudlånet startede, omfattede 
udlånssamlingen ca. 1200 plader, og dette tal er fordoblet pr. 31. marts.

Pladelånernes geografiske spredning
Da vi startede pladeudlånet 1. december 1969, stillede vi forholdsvis liberale krav angående 

bopæl, da vi ikke begrænsede denne til Slagelse kommune alene, men gav alle, der var fyldt 
13 år og havde fast bopæl i Vestsjælland, adgang til at låne grammofonplader. Derfor var det 
interessant for os at undersøge, hvor mange lånere vi har fået i tidsrummet 1. december 1969- 
31. marts 1970 uden for Slagelse kommune, og hvilke byer eller områder, der var særlig rigt 
repræsenteret. Slagelse storkommune er ganske vist først dannet 1. april 1970, men i undersøgel
sen er lånere fra kommunerne Hejninge, Kirke Stillinge, Havrebjerg, Set. Mikkels og Set. Peders 
landsogne samt Vestermose kommune henregnet under Slagelse, da de efter 1. april 1970 var 
fuldt berettiget til at låne plader efter indlemmelsen i Slagelse storkommune. Som vejledning 
angående bopælen har vi brugt postnummer. Det har givet følgende resultat:

Lånere, som bor inden for kommunegrænsen:
4200 Slagelse i alt 397
Lånere, som bor uden for kommunegrænsen:
4000 Roskilde
4100 Ringsted

1
2

4180 Sorø 12
4190 Munke-Bjergby 3
4200 Slagelse (Hashøj kommune) 18
4220 Korsør 33
4230 Skælskør 4
4241 Vemmelev 10
4242 Boeslunde 4
4243 Rude 3
4250 Fuglebjerg 8
4261 Dalmose 3
4262 Sandved 1
4270 Høng 15
4281 Gørlev 7
4282 Løve 1
4290 Ruds-Vedby 1
4293 Djanalund 9
4295 Stenlille 4
4450 Jyderup 1
Lånere uden for Slagelse kommune i alt 140

Pladelånere pr. 31.3.70 i alt 337

Som det ses af statistikken kommer Korsør+Vemmelev ind som fin nr. 1 med hensyn til 
benyttelse af vor pladesamling, men osse Hashøj kommune er godt repræsenteret. I Holbæk amt 
kommer de fleste lånere fra Høng-Gørlev. Cirka af pladelånerne bor i kommuner uden for 
Slagelse kommune.
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Udlånsstatistik for plader
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Katalogafdelingen
Den pr. 1. februar 1969 gennemførte bogvalgsordning, der omfatter indkøb af et gennemsyns

eksemplar af alle relevante titler i Det Danske Bogmarked er i den forløbne periode blevet fuldt 
udbygget og fungerer særdeles tilfredsstillende. Et særligt bogvalgsrum er blevet indrettet til 
gennemsynsbøger, anmeldelser, biblioteksfaglige tidsskrifter m. m. Osse områdets heltidsbiblio
teker gør flittigt brug af den nye bogvalgsordning.

Det stadig større antal indkøbte udenlandske titler har krævet en rationel løsning af kort
skrivningsproblemet, idet der jo til disse titler ikke findes central katalogisering. Derfor er der 
indkøbt 1 stk. Weber Mini-Graph 120, som gør det muligt osse at rationalisere kortskrivningen 
for musikafdelingen og senere evt. for andre afdelinger.

På grund af overgangen til 5. udgave af Decimalklassedelingen pr. 1.1.1970 har en omlægning 
af udlånskartoteket været nødvendig for at spare publikum for besværet ved at arbejde med to 
katalogsystemer. Hvert eneste kort i den systematiske afdeling har været gennemgået og er blevet 
bragt i overensstemmelse med 5. udgaven. Der er derved opstået nogen uoverensstemmelse mel
lem opstillings- og katalogsignaturen, men disse vanskeligheder skønnes at være betydeligt mindre 
end ubehagelighederne ved at skulle arbejde med to forskellige systemer i lang tid fremover. Det 
kan i den forbindelse nævnes, at Slagelse Bibliotek er et af de første biblioteker i landet, der 
har gennemført dette omstillingsarbejde.

I februar måned gennemførtes en studietur til Centralbiblioteket i Odense for de forskellige 
katalogafdelingers personale. I alt deltog 1 bibliotekar, 3 biblioteksassistenter og 1 kontorassistent 
i turen, der havde til formål at studere fælles katalogafdeling. Turen resulterede i et oplæg fra 
voksenafdelingens katalogafdeling, men på grund af bl. a. personaleproblemer vil spørgsmålet om 
en evt. fremtidig fælles katalogafdeling for hele huset blive henlagt indtil videre.

Børnebiblioteket
Børnebiblioteket har i det forløbne år søgt at udbygge funktionen som et tvangfrit »værested«, 

hvor man kan komme og gå, som man har lyst, spille med et af de indkøbte spil eller sidde og 
kigge i bøger. For at give flere kontaktmuligheder til andre børn og voksne er antallet af spil 
udvidet meget, og de benyttes alle flittigt. Også de organiserede tilbud har været godt besøgt, 
og her har det været af stor betydning, at de lokale aviser meget gerne har omtalt vore arrange
menter. Desværre har det på grund af personalemangelen været nødvendigt at indskrænke børne
bibliotekarernes vagt i udlånet til 20 timer ugentlig mod tidligere 50 timer. Det har betydet, at 
det direkte udlån er faldet en del. Til gengæld er der sendt en betydelig større mængde bøger 
ud som depoter af forskellig slags.

Samarbejde med skolebibliotekerne
Dette samarbejde har ændret karakter, idet der den 1. juli 1969 blev ansat en skolebiblioteks

konsulent, skolebibliotekar ved Møllegårdsskolen, Niels Juul Dalsgaard. Det biblioteksmæssige 
tilsyn med skolebibliotekerne påhviler skolebibliotekskonsulenten, ligesom han også fungerer som 
mellemled mellem biblioteket og skolebibliotekerne.

Der har været afholdt 10 bogvalgsmøder. Den kommunale fællessamling af klassesæt er opløst. 
Bogbestanden er overgået til Det fælleskommunale Skolebibliotek for Sorø amt. Vestre skoles 
læsesal er blevet grundigt gennemgået, og en stor del af bogbestanden herfra overført til basis
samlingen.

Samarbejde med børneinstitutionerne
I 1969-70 er opbygningen af en fast bogbestand på børneinstitutionerne påbegyndt. Bøgerne 

købes over bibliotekets konto, men udstationeres varigt på institutionerne. På et møde med 
personalet fra daginstitutionerne nedsattes et udvalg, der skulle forestå bogindkøbet. Udvalget
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har holdt en række møder og her indkøbt den første del af bogbestanden. Fra institutionerne er 
der givet udtryk for stor tilfredshed med denne ordning.

Da man på institutionerne var meget interesseret i fortsat at få depoter, så man kunne få 
fornyelse i bogbestanden, sammensætter børnebiblioteket stadig depoter. Depotordningen omfatter 
16 daginstitutioner.

Børnehaverne har udnyttet børnebibliotekets udlånslokale til tre dukketeaterforestillinger. Alle 
tre gange har det været »Comedievognen«, der har været på besøg.

Samarbejdet mellem heltidsbørnebibliotekarer i Sorø amt
Som en forsøgsordning har børnebibliotekarerne ved heltidsbiblioteker i Sorø amt etableret 

fælles bogorienteringsmøder. Det er sket udfra ønsket om at koordinere og rationalisere bogvalgs
arbejdet og er fremtvunget af Bibliotekarforeningens henvendelse til medlemmerne om ikke at 
foretage bogvalgsarbejde i fritiden. Orienteringen på disse møder har ikke blot lettet børnebiblio
tekets eget bogvalg, men også været en hjælp ved de fælles bogorienteringsmøder med skole
bibliotekarerne. Endnu større betydning har møderne dog, fordi man her har lejlighed til løbende 
at tale om andre problemer, man måtte have på børnebibliotekerne.

Pladetime
Børnebiblioteket har fået installeret et meget fint musikanlæg. Det bruges dagligt. Af hensyn 

til de lånere, der helst vil have, at der er stille, spilles der kun plader 1 time hver dag, mellem 
15 og 16. Ugens ønskeplader er sat op på en tavle, hvorfra lånerne kan vælge, hvilken plade 
de vil høre. Størst er interessen for beat-musik (beatplader lånes fra musikafdelingen), men også 
vore egne børneplader bliver »ønsket«. (Pippi Langstrømpe har været meget populær).

Eventyrtimer
Fra september til december har der været afholdt eventyrtimer to gange om ugen. Især var 

der til eventyrtimerne for de store børn samlet en trofast tilhørerskare, da vi i december måtte 
stoppe grundet personalemangelen.

Julestue
Som noget ganske nyt havde vi i december 1969 fået lov til at ansætte en uddannet børnehave

lærerinde til at klippe og klistre med børnene. Det var en stor succes. Her var dagligt mellem 
20 og 40 børn, der med stor ildhu og interesse fremstillede julepynt. Det mærkedes tydeligt, at 
børnehavelærerinde fru Wesenberg-Lund var vant til at beskæftige mange børn. Alle blev sat 
i gang, og der blev lavet mange kønne ting.

Arrangementet var en så stor succes, at vi håber at kunne gentage det næste år. Det starter 
også overvejelser om børnebiblioteket ikke som noget selvfølgeligt burde beskæftige andre perso
nalekategorier end børnebibliotekarer. Med nogle flere lokaler stillet til rådighed kunne man godt 
forestille sig, at børnebiblioteket yderligere kunne udvide sine frie tilbud.

Film på børnebiblioteket
Børnebiblioteket har fortsat vist film for børn under skolealderen. Til disse film har alle dag

institutionerne været inviteret, men til trods for, at vi har vist filmene to gange, har vi måttet 
sige nej til nogle. Det glæder os, at vi nu kan udnytte børnebibliotekets udlånslokale til disse 
filmfremvisninger, således at vi ikke skal skuffe nogle af de mange interesserede. Til de fire film
arrangementer har der været ca. 700 børn.

Børnebiblioteket har også til en filmdag fået fru Vibeke Pedersen til at vise sin 8 mm smal
film »Hvidtop«, en moderne version af »Rødhætte«.

I efterårsferien vistes en film for store børn om sommenhestene på vejlerne ved Ringkøbing 
fjord. Der var også stor rift om »billetterne« hertil.
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Dukketeater
Inger Laursen fra Vidarskolens børnehave fremførte en Mester-Jakel komedie i november 

måned. Der var ca. 110 børn. Stemningen var høj, og alle sang med på sangene. Hovednummeret 
var »Espen Askepuster«.

Børnehaveseminariets elever arbejder også med dukketeater, og i december måned viste to 
grupper derudefra børnene deres dukker i nogle komedier, de selv havde lavet.

F or ældrekontakt
Børnebiblioteket har ikke i det forløbne år haft kræfter til at lave nogle foredrag for forældre 

om børnelitteratur og børnebibliotek, et arbejde som vi ellers meget gerne vil tage op, da der 
her er god mulighed for at udbrede kendskabet til børnebibliotekets mange tilbud.

Det fælleskommunale Skolebibliotek for Sorø amt
Der har i beretningsåret været en nær kontakt mellem centralbiblioteket og den fælleskommu

nale samling, idet både den daglige leder og kontorassistenten har været tilknyttet begge institu
tioner. Dette personalefællesskab er under afvikling, idet der pr. 1. januar 1970 blev ansat en 
skolebibliotekar Preben Hald som pædagogisk leder. Samarbejdet fortsætter dog uændret på en 
række områder fx ved bogvalg, teknisk arbejde, regnskabsføring, transportordning.

Lokalhistorisk arkiv
I lokalhistorisk arkiv er arbejdet med ordning og registrering af arkivets materiale fortsat, og 

arkivet har i det forløbne år modtaget adskillige gaver. Den største private gave er modtaget fra 
fru Astrid Nyberg. Den omfatter 68 tætskrevne kollegiehæfter og nogle udklip med oplysninger 
om Slagelse og omegn samt om en række personer, hvoraf ca. 40 har tilknytning til arkivets 
område. Samlingen har tilhørt redaktionssekretær C. Nyberg, Sjællands Tidende. Den 14. og 15. 
juni 1969 deltog arkivet i udstillingen »Træ, Sten, Jern« på Teknisk Skole. Her udstillede 
arkivet omkring 100 billeder fra det gamle Slagelse samt 40 fugleskydningsplatter.

Den 5. september 1969 deltog arkivets arkivar i et møde i Esbjerg. Her talte fagleder Jesper 
Engelstoft om arkivernes udstillingsformer og udstillingsteknik. Mødet var arrangeret af »Sam-

Lokalhistorisk arkiv modtager stadig gamle Slagelse-billeder, her et billede af Rosengade, ca. 1939, 
skænket af assurandør Chr. Sørensen
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menslutningen af lokalhistoriske arkiver«, som ligeledes arrangerede et regionalkursus på Central
biblioteket i Slagelse den 7. og 8. februar 1970. Her medvirkede cand. mag. V. Skovgaard Peter
sen, som talte om arkivernes skolehistoriske opgaver, og registrator Bjørn Fabricius redegjorde 
for arkivernes slægtshistoriske opgaver. Desuden fortalte lærer Anders Bjørnvad om sit arbejde 
med indsamling af stof til sine bøger om besættelsestiden. I dette kursus deltog flere medlemmer 
af arkivudvalget fra Slagelse lokalhistoriske arkiv.

Personale
Der er i det forløbne år sket ret store ændringer i personalets sammensætning, fortrinsvis 

blandt det bibliotekariske personale. Overbibliotekar Bertel Emdal er afgået ved døden den 25. 
februar 1970, og som overbibliotekar er ansat Jørgen Kanding. Ledende oplandsbibliotekar Poul 
Erik Nielsen er fratrådt pr. 31.12.1969, og Ole Fredslund-Hansen er ansat som ledende oplands
bibliotekar. Ledende børnebibliotekar Tove Spotoft er fratrådt pr. 30.4.1969 og Agnethe Freds
lund-Hansen er konstitueret som ledende børnebibliotekar. Som assisterende børnebibliotekar på 
halv tid er ansat Ellen Ladegaard. Bibliotekar Gyde Neergaard er fratrådt i december 1969. Som 
musikbibliotekar er ansat Hans Juhl Larsen pr. 15.7.1969.

Som kontorassistent er antaget Ildiko Horvath, og kontormedhjælper Birthe S. Jørgensen er 
fratrådt.

Bibliotekseleverne Birgit Eggertsen, Helle Kronberg Jensen og Hans-Henrik Andreasen er fra
trådt pr. 30.6.1969 for at afslutte deres uddannelse på Danmarks Biblioteksskoles hovedskole. 
Det er de sidste elever biblioteket har haft efter den gamle studieordning.

Medhjælperne Inger Knudsen og Hanne Ursin er pr. 1. januar 1970 antaget som kontorelever.
En af bibliotekets trofaste rengøringsassistenter, fru Anna Sørensen, fratrådte, og hun afgik 

efter længere tids sygdom ved døden ved nytårstid 1970. Personalet og hendes kolleger vil savne 
hendes venlige smil og gode humør, som hun bevarede til det sidste.

Personalets møder og kurser
Kontorassistenterne Else Marie Johansen og Sonja Nielsen har i efteråret 1969 deltaget i Dan

marks Biblioteksskoles 2-måneders kursus for biblioteksassistenter. Poul Erik Nielsen og Ole 
Fredslund har deltaget i flere møder vedr. lovrevision og audiovisuelle hjælpemidler i Biblioteks
tilsynet. Bertel Emdal har deltaget i biblioteksledermøder. Hansjuhl Larsen har deltaget i et 
diskotekkursus i Århus, Agnethe Fredslund i Danmarks Skolebiblioteksforenings årsmøde og 
Ole Fredslund i Danmarks Biblioteksforenings møde på Klarskovgård. I Danmarks Biblioteks
forenings årsmøde i Randers deltog Karen Margrethe og Jørgen Kanding og Poul Erik Nielsen.

Der har været afholdt 2 møder med områdets heltidsbibliotekarer. Bibliotekstilsynet har holdt 
et møde i Slagelse om katalog i bogform, og biblioteket har haft besøg af en AV-studiegruppe 
fra Danmarks Biblioteksskole.
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STATISTIK
Slagelse kommunes biblioteksvæsen

*) Børnebibliotek + skolebiblioteker.

Bogbestand, antal bind Voksenafd. Børneafd. Skolebibl. Ialt
1.4.1960 .............................................. 49.655 9.909 10.527 70.091
1.4.1969 .............................................. 78.097 21.077 28.450 127.624
31.3.1970 ............................................ 84.235 23.725 33.412 141.372
31.3.1970 klassesæt ............................ 3.007 3.007

Indkøbt, antal bind
1959-60 .............................................. 3.725 2.075*) 5.800
1968-69 .............................................. 8.143 4.946 4.693 17.782
1969-70 .............................................. 10.329 5.938 5.415 21.682
1969-70, klassesæt ............................ 2.899 2.899

Udgået, antal bind
1968-69 .............................................. 1.894 2.591 1.224 5.709
1969-70 .............................................. 4.191 3.290 453 7.934

Udlånt, antal bind
1959-60 .............................................. 119.459 47.963 28.312 195.734
1968-69 .............................................. 205.000 79.394 51.629 336.023
1969-70 .............................................. 210.412 92.618 85.672 388.702

Bogkonto, kr.
1959-60 .............................................. 73.419 26.493*) 99.912
1968-69 270.100 87.000 65.000 422.100
1969-70 .............................................. 293.500 100.234 89.044 482.778

Audiovisuelt materiale, kr.
1968-69 .............................................. 24.000 - - 24.000
1969-70 .............................................. 30.000 1.800 - 31.800

Oplandsafdelingens virksomhed 1969-70. l%9-70

Tilrettelagt bogvalg for deltidsbiblioteker antal gange 2
Fælles bogvalgsmøder 5 6
Rundsendte annoterede boglister antal gange 4 6
Individuelle bogforslag 8 12
Revisioner af bogbestande 8 9
Enkeltlån formidlet cirka 5.000 3.500
Depoter udsat - 516 bind 9 3
Bøger behandlet i teknisk afd. antal bind 16.802 16.570
Budgetforslag 2 6
Kontaktblade, antal nr. udsendt 8 8
Hvert bibliotek besøgt antal gange kontaktbesøg 2 3
Individuelle kontaktbesøg 23 -
Individuelle møder 6 9
Møder i rådgivende kontaktudvalg 1 1
Heltidsbibliotekarmøder tilrettelagt 2 1
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Statistik over oplandsafd. bogkøb for deltidsbiblioteker
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Statistik vedr. deltidsbibliotekerne 1969-70
m- r> cm r- O O O ox o o o Tf in o o o o 00 o cn o oo Tf
M3-CSH cn in o 1-4 o o o r- r- o in Tf o o ox in oo o xo CM

o in oo M- cm oo in in in oo cn o i-i in oo Tf xo cn in 1-4 00 1-4 CM o »n
r- <U -S in os Tt- cm r- oo Tf r- n- z-3 Tf xo in ln0OTfr4n- inooøxor- Ox
os JO tf CM o

1—1
m Tf m Tf ^CMcnCM 1-4 cn cn cm cn Tf Tf CM CM CM oo 

r-xO
JQ o o o o co cn ø ø o o o o o o o o in o O O O O 0 xo

o _Q 44 O O O Tf o cn o Tf o o in o oo o Tf m m ø ø cn
bl) bfi r—i o in xo xo cm cn m o Tf xO CM oo o 1-4 cn oo ø ø cncm r-( r- r- CM os CM ox CM r- c- in r- in 0 Tf 1-4 1-4 cn oo

CM MD 1-4 i—1 1-4 CM 1-4 1-4 1-4 CM CM 1-4 1-4 1-4 xo
« £ cn

4_, i—< o r- ox 1-4 r> xo xo c- 0O~xO~ 00~ OX Tf r^i-^co r^oo~ cn

-Q tt tt n Tt r- oo m in cm xo"r-"Tf ir? in o? cn i-Tcn Tf öd' in öd' ir? ir?

c £
O 

Uh C CM l> 00 CM, xo oo ox r- xO^xO^i-4 CM^ cn o^r^cM^Tf c»xo r^oo^ø' un
J-M rn cm r^xo 1-4 cn ox r? r- ir? ø" xo" oo" n? Tf o? in ox cm* o? xo" ir? ir? xo"

c 
a

JO
'S JO 1-4 1—< 1—1 CM CM 1-4 CM CM 1-4 1-4 1-4 CM 1-4 CM 1-4 CM 1-4 1-4

<u
0 u

(0 
c 
C/3 t—< i-4 rH r> c-1-41 ox o Tf cn co ox Tf i-^CM^cn Ox cn °o ø ø^in O\

Q< 44
O
>

1“4 1“4 IT\ 1~< cn cn cm 1-4 1-4 1-4 cn 1-4 1-4 i-? ir? i-? o" o' cm" ø" i-? Tf cm" 1-4

Tt r- os o ox >. xo 1-4 in cn xo xo r* 00 1-4 XO Tf Tf xo Tf ox m ø in
ox xo r—i m ox xo in cn 1-4 in CM CM ox r- r- f" cm cm r^cnoor-r- ox

1—( ox oo Tf ø o\ oo cn o xo tt ox Tf in Tf in Tf 00 1-4 cm in ø ø oo oo
i—1 rH 00 OS 0S 1-4 1-4 Ox os r- r- r- cn Tf in 1-4 xo ø r- m ox Tf ^—1

i-< CM T—H 1—1 1-4 1-4 1-4

jU
CM

O c CM 00 cn CM cn o cn 1-4 Tf 1-4 Tf 00 00 
Tf Tf m o

xO xO OX O O ø in ox ox ø 1-4
i-l os in ox xo cm oo m cn cm 1-4 ox n- r- xo cm ø ox r- ^4 000« J2 Q in m oo i—i >oncMco ox cn ni oo oo cm oo in r- Tf cn cm oo cn 

xo xo Tf in cn
Tf

3 JO i-4 OX CM Tf i-i oo m xo r- in xo in CM oo cn 1-4 Tf cn
P CM rH 1-4 in

1-4

f£ <U CM OS xo 00 xo r- cn o i-i CM CM oo ox cm in r- Tf Tf XO OX 0 Tf 0 Tf
0 0 CM xO 
Tf in in oo

nooooox 1-4 00 00 00 xo oxinM) in cm os ox xo 1-4
44 cm r- xo oo r- in in 1-4 r'- xo cm m cm cn oo cm r- 1-4 m Tf
o cm in tt oo cn 1-4 cm 1-4 CM r4 1-4 XO 1-4 1-4 cn 1-4 cn 1-4 00
> in

m CM CM C' cm in cn in ox o m 1-4 o xo o 1-4 o cn 0 ø ox 0 CM m
en ox m cn cm Tf xo r- os m in o oo cninoxcnc- cn cm xo in in 0

Q »—i Tf r- ox ø 00 CM oo oo ox xo r- cn Tf 00 1-4 Tf OX 00 cn cm r- oo ø r-cs rH 00 CM ox o m i-i in oo in cn in Tf 1-4 >• cn cm cn XO OX Tf cn Tf 1-4
i-4 1-4 cn

cn m 1-4
u

1-4
cn o G ,-4 1-4 in <n cm r- Tf in cn m Tf r- Tf o in Tf o Tf ø oo cn oo r- CM

J3 Ul r—< cn r- n- oo xo r- o oo cm 1-4 in oo Tf r- xo in Tf oo m 1-4 oo oo XO
nO JO O Tf in cm m i—i xo cn in oo cm m cn oo cn in T-4 cm cn m ox cm 00
C 
cs

JO m i-i oo m cm cn Tf CM 1-4 CM CM cn 1-4 1-4 CM CM in CM 1-4 CM CM 
xO

8
-a 

o

f£ <D ö CM ^4 CM o oo ox o XO in 1-4 Tf xo xo m r- o ox 0 CM XO CM in cn»—i cm xo r- xo Tf c- oo r* i-i CM Tf Tf Ox Ox CM 00 CM in oo in xo xo Tf
« O CM xo xo xo in Tf cn 1-4 Tf o r- o ox r- o cn c* øoocMoor- oo

o i—« in 1-4 o in CM 1-4 CM Tf cn CM CM CM cn CM 1-4 1-4 Tf cn CM 1-4 1-4 oo
> 1-4 XO

m xo xo xo o ox cn r» cm o o r- os o oo cm Tf 0 xo xo 00 00 r-
oo Tf r- xo o xo oo in xo o Tf Tf n. m o 1-4 ø in cm cn cn 00
Tf OX Tf OX oo cn cn cm in Tf o m cm xo in ø o CM 1-4 o 0 00 r-cm i-« in cm i—• 1-4 <n 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 CM CM CM 1-4 1-4 Ox 

cn

4-J * * * •Jc « * * * * •fc *
<D G 1-4 n- ox o O CM OX CM O o o r- os cnxo o o Tf 0 0 os 0 0 oo
ÖD S CM CM xo m Tf Tf 00 Ox ox 1-4 XO 00 1-4 xo Tf O O O 0 lr\ 1-4 Tf CM 1-4
bD O 1-4 xo en m m cn cm oo cn cm cn cn 1-4 cn Tf cn in in m cm cm cm cn
>1 JO 1-4 ox

c
i—< <L) cm ox r- xo o r- Tf m cm o o o o r^CMI^CMO ø xo n- oo oo ox»—< xo i-« o m xo cm ox xo r~ OX 00 xo xo como>-r4 0 0 0 OX 1-4 xoJ2 en m 1-4 xo CM O CM ox xo o r- 1-4 ox Tf cm <n r-'- in xo oo xo Tf

o CM i—* Tf CM 1-4 CM 1-4 1-4 1-4 1-4 e 1-4 i—( o
> <JS cn

B
ro

m
m

e ....
...

...
..

Fj
en

ne
sl

ev
 .......

.
H

ar
al

ds
te

d-
A

. ..
H

as
hø

j ......
...

...
..

H
ej

ni
ng

e ......
...

.

H
ol

st
ei

nb
or

g ...
 

Jy
st

ru
p-

V
...

...
...

...
.

K
r.-

Fl
in

te
ru

p ...
K

væ
rk

eb
y ......

..
Ly

ng
e-

B
ro

by
 ...

M
un

ke
bj

er
gb

y ..
N

or
dr

up
-F

...
...

...
..

Pe
de

rs
bo

rg
...

...
..

Sl
ag

lil
le

-B
j..

...
...

...
.

Sn
es

le
v ....

...
...

...
.

St
en

m
ag

le
 ........

St
ill

in
ge

 .......
...

..
Te

es
tru

p ......
...

.
Tå

rn
bo

rg
 .......

...

V
em

m
el

ev
 .......

.
V

es
te

rm
os

e ....
 

V
et

te
rs

le
v-

H
øm

 .
V

ig
er

st
ed

 ......
...

.
Ø

rs
le

v ......
...

...
..

. Sk
øn

ne
t a

f d
et

 in
ds

en
de

nd
e b

ib
lio

te
k.

 2. Opgive
t v

ed
 sid

st
e in

db
er

et
ni

ng
. 

3.
 Ud

re
gn

et
 so

m
 20

 % 
af

 in
db

yg
ge

rta
lle

t.

*

21



TILLÆG I

Statistik vedrørende læsesalens arbejde
1968-69 1969-70

Fremmedlån 4129 3590 4-539
Udlån over læsesalen 1676 1274 4-400
Udlån over bibliotekarbordet 160 154 4- 6
Samlet udlån udenom fotonoteringen 5965 5018 4-947
Ikke skaffet 210 234 4- 24
Litteraturlister udarbejdet 23 29 + 6
Emnebestillinger 253 200 4- 53

Nedgangen skyldes forskellige årsager

1) Slagelse Biblioteks bogbestand er blevet udbygget meget, især inden for den udenlandske 
litteraturs vedkommende samt for musikaliernes vedkommende.

2) Områdets heltidsbiblioteker betjener mange af de lånere, der ellers plejede at låne direkte i 
Slagelse. Heltidsbibliotekerne har fået større og bedre bogbestand og mere personale.

3) Der har i det forløbne år ikke været behov for at skaffe så mange »sæt« hjem som tidligere. 
Dels har skolerne selv købt eller lånt fra Fælleskommunal Samling, dels har der ikke været 
litterære studiekredse, dels har Slagelse Bibliotek købt nogle af de mest anvendte »sæt«.

4) Der udlånes ikke længere anmeldelser fra læsesalen til oplandsafdelingens bogvalgsmøder - 
det drejer sig om et fald på 300 i rubrikken: Udlån fra læsesalen.
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Statistik over bestillinger ekspederet af læsesalen for 
heltidsbibliotekerne 1969-70

K
or

sø
r 

R
in

gs
te

d 
Sk

æ
ls

kø
r Sorø + 

So
rø

 Ak
ad

em
i T

ek
ni

sk
 sk

ol
e

al
m

. b
es

t. -emn
e alm. bes

t. -emn
e alm. 

be
st

. -emne
 alm. b

es
t. -emn

e alm. bes
t. -emne 

__
__

__
__

__
_

o CX] xO CX] 0X r- o CX] r-
00 r- xO r- O c<\ rr\ i—H a\ r'X OX oo

i-H rH 1—1 i-H i—i

o i—l o O O o o o O o o TF

Cx) CX] l—i o o o o o O o o 00

i-H TF i-H O CX] TF 1—1 ir\ CX] 1—< ir\
CX]

xO xO m CX] r- ir\ irx 00 tr\ irx xo 00 u-\
i-H i—< i—i i-H i—i TF c<\ CX) cx] C<\ CX] 1—1 00

CX]

CX] (N i—i - o o O i—< CX] v-\ O 
CX]

00 00 o CN i—( CX] o xO TF 00 c<"\
CX] rH 1—< 1-H CX] CX] CX) CX] i—i 1-H rH O 

CX]

c<\ xO c<> 1—1 TF TF CX] tF c<\ CX] r«X CX]
m

tf O r- xO O m TF 1-H xO TF
i—< i—< l-H TF CX] Cx] CX] Cx] CN

CX]

tF <N tF tF c<\ c<\ r- i—i 1—< CX] CX] oo
c<\

xO o\ r* CN 00 o tF o xO Cx] u-x çn
i—< T—( i—i CX] c<\ i—i m CX] TF (X) i-H 0\ 

CX]

•X
<u4-»o

«-i j_i
Lo

4-> 
cn m

be aj 
_o

1

hl
U 
«

M
ar

ts
 . u 

CL

A
pr

il

M
aj a 1 A
ug

u

Se
pt

e

O
kt

d 1

D
ec

ei

Ja
nu

a

Fe
br

t

i—i

OO 00 
<*\

<u <D 
a

23



TILLÆG I

ØKONOMI
Da kommunens regnskab for 1969-70 på det tidspunkt, da nærværende beretning trykkes, 

endnu ikke er afsluttet, kan der kun meddeles de af byrådet vedtagne budgettal for 1969-70.

Udgifter:
Lønninger ............................................................................... 1.097.842
Lokaler .................................................................................... 212.745
Indkøb af bøger og indbinding ........................................... 542.181
Inventar .................................................................................. 32.787
Forrentning og afskrivning ................................................... 108.622
Fragår: lokaleværdi af biblioteksejendom .......................... 4-89.316
Andel i administration........................................................... 41.774
Andre udgifter ........................................................................ 160.863

2.107.498
Indtægter:
Betaling fra statsinstitutioner m. fl...................................... 84.056
Centralbibliotekstilskud fra staten ....................................... 205.963
Centralbibliotekstilskud fra amtet ....................................... 119.817
Ordinært statstilskud ............................................................ 571.544
Betaling fra andre kommuner.............................................. 133.296
Andre indtægter ..................................................................... 8.000
Slagelse kommunes tilskud ................................................... 984.822

2.107.498

BIBLIOTEKSFORENINGER
Sorø Amts Biblioteksforening

Foreningens arbejde har været præget af den forestående kommunalreform. Bogvalgsmøderne, 
som man holdt sammen med centralbiblioteket var under afvikling, og nye opgaver kunne ikke 
tages op på grund af den forestående reform.

Ved sæsonens afslutning holdt man sammen med centralbiblioteket et afskedsmøde med del
tidsbibliotekarerne, idet der ikke i et par år vil være grundlag for at mødes til fælles bogvalgs
møder på centralbiblioteket. Her kunne man bl. a. vise biblioteksfilmen i en næsten færdig 
udgave.

Biblioteksforeningen er gået ind for direkte at støtte udstillingsvirksomheden i bibliotekerne 
ved at købe foreløbigt tre sektioner af Bibliotekscentralens udstillingssystem. Udlånet af udstil
lingssystemet administreres af centralbiblioteket.

Foreningens formand er: skoleleder Jørgen Jørgensen, Forlev.

Foreningen var repræsenteret på Danmarks Biblioteksforenings møde den 26. februar på Klar
skovgård. Her behandledes amtskredsenes virksomhed og betydning under den nye kommunale 
og amtskommunale struktur. På dette møde blev der oprettet kontakt med Holbæk Amts Bib
lioteksforening for en senere sammenslutning af de to amtskredse. Begge foreninger var indstillet 
på, at denne sammenslutning skulle ske så hurtigt som muligt.
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Regnskab 1969/70
Indtægter
Overført fra 1968-69 .................................................................................................. 2.645,02
Kontingenter ................................................................................................................ 1.130,00
Danmarks biblioteksforening ..................................................................................... 2.096,10
Diverse indtægter ........................................................................................................ 411,49

6.282,61
Udgifter
Inventar ........................................................................................................................ 2.580,98
Kontorartikler og tryksager ......................................................................................... 2,25
Porto, fragt ................................................................................................................... 24,57
Møder og rejser............................................................................................................ 1.043,81
Diverse udgifter ........................................................................................................... 544,40

4.196,01
Overført til 1970-71 ................................................................................................... 2.086,60

6.282,61

Slagelse Biblioteksforening
Foreningen har ikke haft nogen aktiviteter i det forløbne år, men har ydet et tilskud på 

kr. 500,- til Slagelse Filmklub.
Foreningens formand er: fru E. Ulrich.
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Oversigt over biblioteker i Slagelse centralbiblioteks
område pr. 31. marts 1970

Heltidsbiblioteker med filialer i

Haslev Folkebibliotek
Præstevænget 23
4690 Haslev

Bråby 
Freerslev 
Førslev 
Terslev

Korsør Bibliotek
Havnegade 13 
4220 Korsør

Ringsted bibliotek
Sankt Hansgade 34
4100 Ringsted

Benløse

Skælskør bibliotek
Maglebyvej 13
4230 Skælskør

Agersø 
Boeslunde 
Omø

Slagelse bibliotek
Centralbibliotek for Sorø amt 
Stenstuegade 3
4200 Slagelse

Sorø bibliotek
Storgade 7
4180 Sorø

Deltidsbiblioteker med filialer i

Bromme sogns bibliotek
Bromme skole
4190 Munke Bjergby

Fjenneslev kommunebibliotek 
Bringstrup-Sigersted centralskole 
4100 Ringsted

Alsted-Fjenneslev 
Gyrstinge

Haraldsted-Allindemagle bibliotek
Allindelille skole
4370 Store Merløse

Haraldsted

Hashøj kommunes bibliotek 
Dalmose centralskole
4261 Dalmose

Flakkebjerg 
Hyllested 
Slotsbjergby 
Sørbymagle
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Deltidsbiblioteker, fortsat med filialer i

Hejninge kommunes bibliotek 
kommunekontoret 
Hejninge, 4200 Slagelse

Holsteinborg kommunebibliotek Tornemark
Kirkeskovskolen
4243 Rude

Jystrup-Valsølille bibliotek
Søholmskolen
4274 Jystrup

Kirke Flinterup bibliotek
Kirke Flinterup
4180 Sorø

Kværkeby kommunes bibliotek
Kværkeby centralskole
4150 Kværkeby

Lynge-Broby bibliotek Frederiksberg
Topshøj centralskole
4180 Sorø

Munke Bjergby kommunes bibliotek
Munke Bjergby skole
4190 Munke Bjergby

Nordrupøster-Farendløse bibliotek
Nordrup
4100 Ringsted

Pedersborg bibliotek
Pedersborg skole
4180 Sorø

Slaglille-Bjernede bibliotek
Slaglille-Bjernede centralskole
4180 Sorø

Sneslev bibliotek
Sneslev skole
4172 Sneslev

Stenmagle kommunes bibliotek
Stenmagle centralskole
4295 Stenlille

Stillinge bibliotek
Stillinge centralskole
4200 Slagelse
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Deltidsbiblioteker, fortsat 

Teestrup sognebibliotek 
Svalebækskolen 
4690 Haslev

Tårnborg bibliotek 
Tårnborg skole 
4220 Korsør

med filialer i

Vemmelev-Hemmeshøj bibliotek 
Stationsvej 45
Forlev, 4241 Vemmelev

Vestermose kommunes bibliotek
Fællesskolen i Hallelev 
4200 Slagelse

Vetterslev-Høm bibliotek
Vetterslev-Høm skole
4100 Ringsted

Vemmelev

Kindertofte

Vigersted skole 
4100 Ringsted

Ørslev bibliotek 
Bjergbakkeskolen 
4643 Ørslev

Jørgen Kanding, overbibliotekar
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OVERSIGT OVER CENTRALBIBLIOTEKETS PERSONALE 
PR. 31. MARTS 1970

Ansættelsesår
Bibliotekarer: i nuv. stilling

1/1 Overbibliotekar Jørgen Kanding 1. 4.1970
1/1 Udlånsleder Vita Rørdam 1.12.1966
1/1 Udlånsbibliotekar Eva Olsen 1.11.1966
1/1 Katalogbibliotekar Karen Margrethe Kanding 15.1.1967
1/1 Ledende oplandsbibliotekar Ole Fredslund-Hansen 1. 1.1970
1/1 Læsesalsbibliotekar Inge Juul Jørgensen 1. 8.1963

28/42 Børnebibliotekar Agnethe Fredslund-Hansen 10. 7.1967
25/42 Hospitalsbibliotekar Grethe Lundager Jensen 24.10.1966

1/1 Musikbibliotekar Hans Juhl Larsen 15. 7.1969
21/42 Børnebibliotekar Ellen Ladegaard 1. 5.1969

Biblioteksassistenter:
1/1 Else Marie Johansen 1. 4.1967
1/1 Yrsa Nielsen 1. 1.1963
1/1 Sonja Nielsen 1. 6.1967
1/1 Kirsten Nørregaard 1. 2.1968

Kontorassistenter:
25/42 Sekretær Jytte Nielsen 1. 8.1962
20/42 Edith Egø Nielsen 1. 2.1967
32/42 Edith Kristiansen 15.6.1955

1/1 Birthe Rasmussen 1.12.1967
21/42 Ildiko Horvath 1. 2.1970
21/42 Anne Marie Sørensen 1.11.1968

1/1 Kontormedhjælper Bo Døssing Christiansen 1.11.1965
1/1 Kontorelev Inger Knudsen 1. 1.1970
1/1 Kontorelev Hanne Ursin 1. 1.1970

Medhjælpere:
1/1 Marianne Jacobsen 5. 5.1969
1/1 Irene Jørgensen 14. 4.1969
1/1 Lis Storm Larsen 15. 1.1970
1/1 Lone Pedersen 21. 8.1967
1/1 Hanne Rosenlykke 1. 2.1970
1/1 Margit Ryberg 13.10.1969

Søren Winther Johansen 1.12.1969

Andet personale:
15/42 Arkivar Frederik Andersen 1.12.1968

1/1 Chauffør Erik Christensen 15. 4.1967
Gudrun Møller, indpakning og indbinding 2. 1.1968
Sigrid Sørensen, indbinding m. v. 1. 3.1969
Knud Glavind, filmoperatør 1. 9.1969
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SKOLEKOMMISSIONEN
Valgt af byrådet:

Fru Inger Hamann.
Hr. murermester Viggo Larsen.
Hr. sundhedsinspektør Kr. Laursen.
Hr. politiassistent Aage Nørgaard.
Fru Inga Yt trup (formand).

Valgt af forældrekredsene:
Hr. ingeniør Helge Rasmussen (Møllegårdsskolen).
Hr. revalideringschef H. H. Martensen-Larsen (Nørrevangs
skolen).
Fru I nes Willadsen (Vestre skole).
Hr. tandlæge Th. Galbo (Østre skole).
Hr. sygehusdirektør Aage Poulsen (Gymnasiet).

SKOLEUDVALGET
Fru Inger Hamann.
Hr. tømrermester Helge Jensen.
Hr. politiassistent Aage Nørgaard (formand).

REKTOR (Telefon 52 4911)
træffes i reglen på skolen hver skoledag kl. 11,10—12, lørdag 
undtaget. Evt. anden træffetid kan aftales telefonisk i kon
tortiden.
I eksamenstiden 1.—24. juni, hvor det ikke er muligt at have 
fast træffetid, kan tid også aftales på 52 39 37 kl. 18—18,30.

HF-studievejleder, lektor Vilh. A. Larsen træffes på skolen: Onsdag 
kl. 11—12 eller privat: Mandag kl. 17—18.

INSPEKTORKONTORET: Telf. 52 11 11.

LÆRERVÆRELSET: Telf. 52 33 22.
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Slagelse Gymnasium og H. F. - Kursus

er indrettet i overensstemmelse med lov om gymnasieskoler af 7. juni 1958 og består af en 
sproglig linie og en matematisk linie med matematisk/fysisk gren og matematisk/naturfaglig 
gren, der alle forbereder til studentereksamen.

Efter Slagelse byråds beslutning optages der ikke længere elever i realafdelingen (der for
bereder til realeksamen), men i dette skoleår findes endnu en 2. realklasse og to 3. realklasser 
på skolen.

Til skolen er knyttet et 2-årigt kursus til højere forberedelseseksamen i henhold til lov af 8. 
juni 1966.

OPTAGELSE PÅ KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
Principielt giver en realeksamen eller afsluttende prøver i væsentlige fag i 10 klasse med 

tilfredsstillende resultat adgang til at deltage i kursusundervisningen. 10. klasseprøven skal være 
med 2 fremmedsprog og med matematik i samme omfang som til teknisk forberedelseseksamen. 
Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have enten 10. klasseprøven 
eller realeksamen. HF-kursets rektor træffer afgørelsen af, hvilke elever der kan optages, på 
grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifikationer.

OPTAGELSE I 1. GYMNASIEKLASSE
sker i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1966 og alminde
ligvis på grundlag af den hidtidige skoles skøn om egnethed og af udfaldet i skriftlige fag ved 
oprykningsprøven fra 2. realklasse. Elever, der har bestået realeksamen, vil kunne optages. Til 
optagelse på den sproglige linje kræves en prøve i latin. Ansøgning om optagelse sendes på 
standardiseret skema gennem elevens hidtidige skole til amtsudvalget. Efter samråd med ud
valget træffer rektor den endelige beslutning om optagelse.

OPTAGELSESPRØVE
Optagelse i 1. gymnasieklasse kan gøres afhængig af en optagelsesprøve efter de i ovennævnte 

bekendtgørelse fastsatte regler.
En elev, hvem oprykning i en højere klasse er nægtet i anden eksamensberettiget skole, kan 

normalt ikke optages i den tilsvarende klasse.
Undervisningen er gratis i hele skolen i henhold til bestemmelserne i lov af 11. juni 1954. 

Ligeledes udleveres bøger og skolemateriel gratis, men eleverne er ansvarlige for det udleverede 
og må yde erstatning, hvis det beskadiges eller bortkastes. Notater i de udleverede bøger må 
kun foretages efter lærerens anvisning.

Anvendelse af gymnastikdragt, som anskaffes af eleverne, er obligatorisk.
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Slagelse kommunale Gymnasiums legatfond
Regnskab fra 1/4 1969—1/2 1970

INDTÆGTER:
Kassebeholdning 13.251,95
Indgåede bidrag:
Korsør Kommune .............................................................................................. 1.500,00
Slagelse Kommune .............................................................................................. 2.000,00
Slagelse lærde Skoles Stipendium ........................................................................ 1.050,00
Banken for Slagelse og Omegn ............................................................................ 500,00 5.050,00
Rente af bankbog 40-1268-2 .............................................................................................. 529,69
Rente af depot ...................................................................................................................... 4.202,00

23.033,64

UDGIFTER:
Udbetalte legater .................................................................................................................. 10.700,00
Kassebeholdning .................................................................................................................. 12.333,64

23.033,64

AKTIVER:
4 % Østifternes Kreditforening 15/1 ............................................................................. 6.000,00
y/t % Østifternes Kreditforening 16/1 ............................................................................. 4.000,00
4’/2 % Østifternes Kreditforening 15/1 ............................................................................. 6.000,00
414 % Østifternes Kreditforening 16/1 ............................................................................. 2.000,00
5 % Østifternes Kreditforening 16/2 ............................................................................. 23.000,00
5 % Østifternes Kreditforening 15/3 ............................................................................. 12.000,00
7 % Østifternes Kreditforening 15/4 ............................................................................. 9.000,00
4 % Creditkassen for Landejendomme 6/1 .................................................................. 13.000,00
5 % Kommunernes Kreditforening 13.000,00
Bankbog 40-1268-2 .............................................................................................................. 12.333,64

100.333,64

PASSIVER:
Legatformue
Oplagspenge

96.833,64
3.500,00

100.333,64
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Legater og stipendier

Carl Otto Hansens legat, oprettet til fordel for en eller to drenge, sønner af håndværkere i 
Slagelse, hvis evner gør det ønskeligt, at de får en bedre skolegang, end deres forældres kår 
tillader. Bortgives af byrådet efter opslag.

Den danske Margarine fabriks jubilæumslegat. Søges ikke.. Beneficianten udpeges af rektor. 
Det tildeles årligt en af årets studenter med en portion på 200 kr.

Slagelse lærde Skoles Stipendiefond. 1450 kr. årligt af dette fonds renter uddeles dels af 
legatfondens bestyrelse, dels efter lærerrådets indstilling. Søges ikke.

Slagelse kommunes legat for studenter fra Slagelse kommunale Gymnasium. Dette legat, der 
udgør 1500 kr., kan uddeles samlet til en student eller delt i to portioner til to studenter. Det 
tildeles efter ansøgning, det stiles til Slagelse byråd og afleveres hos rektor efter nærmere be
kendtgørelse. Det kan kun søges af elever i 3. g., der er hjemmehørende i Slagelse kommune.

Lektor Jordans mindelegat. Renterne heraf tildeles uden ansøgning til en af årets studenter. 
Legatet administreres af legatbestyrelsen og tildeles efter indstilling af lærerrådet.

Lærer Aage Juuls mindelegat tildeles en realist, der skønnes i særlig grad at have udvist godt 
kammeratskab.

Kinoteatrets legat. En portion på 200 kr. årligt tildeles uden ansøgning en elev i realklassen, 
som ikke blot har arbejdet med flid og interesse, men også gennem sit forhold til såvel kamme
rater som lærere har udvist gode menneskelige egenskaber.

Vestsjællands Banks studielegat. Legatet, der udgør 1000 kr., bortgives samlet eller i to por
tioner til studenter, som søger videregående handelsuddannelse. Tildeles efter skolens indstilling.

Banken for Slagelse og Omegns legat. Legatet, der udgør 1000 kr., uddeles efter skolens ind
stilling til en af årets studenter.

UNGDOMMENS UDDANNELSESFOND
Af fondens midler kan i henhold til undervisningsministeriets cirkulære af 11. november 1961 

og 9. februar 1962 tildeles stipendier til elever i gymnasieklasserne, HF klasserne og realklas
serne. For de to førstnævntes vedkommende sker tildelingen efter lærerrådets indstilling ved 
centralstævnet, København, og for de sidstnævntes vedkommende efter lærerrådets indstilling 
ved kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Særlig ansøgningsblanket udleveres af skolen.

I indeværende skoleår er der tildelt stipendier til 81 elever i gymnasiet til et samlet beløb 
af kr. 155.000 og til 26 HF elever til et beløb af kr. 57.888.

Legater og stipendier er i øvrigt tildelt følgende elever:

Slagelse kommunes legat: Jacob Christian Madsen, 3mx.

Slagelse Gymnasiums Legatfond: Bjørn Førde Andersen, 3sa, Hanne Balslev Knudsen, 3sa, 
Bitten Arildsen, 3sb, Søren Bjerborg, 3 sb, Jacob Christian Madsen, 3mx, Jan Holger Deleuran, 
3my, Anna Sofie Pedersen, 3 my, Kjell Houlberg Lorentzen, 3 my, Per Hornbøll, 3mz, Birgitte 
Pedersen, 3 mz.
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Lektor Jordans Mindelegat: Søren Bjerborg, 3sb.

Banken for Slagelse & Omegns Legat: Birgit Kjølby, 3sc.

Sjællandske Banks Studielegat: Bjarne Kellerstrøm Nielsen, 3mx.

Sparekassen for Slagelse & Omegns Præmier: Anna Sofie Pedersen, 3my, Inge Birgitte Skouby, 
3sa, Hanne Arildsen, 3. real.b., Liselotte Riegels-Nielsen, 3.r.a.

Den Danske Margarinefabriks Jubilæumslegat: Hanne Balslev Knudsen, 3sa.

Slagelse lærde Skoles Stipendiefond: Niels Henrik Jessen, 3. real.b., Søren Frandsen, 3. real.a., 
Anne-Marie Hansen, 3real.a. Liselotte Riegels-Nielsen, 3. real.a.

Lærer Aage Juuls Mindelegat: John Hansen, 3. reaLb.

Ydnoteatrets legat: Leif Gram, 3. real.a.

Huelelegat: Marianne Ostergaard Kristensen, 3mx.

Bogpræmier: Poul Bjergved, 3sa., Bodil Ingversen, 3sb., Annette Hjuler Christensen, 3sb., 
Elsebet Friis, 3sb., Anne Marie Kastrup, 3sb., Randi Lauersen, 3sb., Ann-Mari Madsen, 3sb., 
Kirsten Deleuran Nielsen, 3sc., Anita Petersen, 3sc., Finn Andersen, 3sc., Johannes Kardel, 3mx., 
Anders Møller, 3mx., Ole Nielsen, 3mx., Birgitte Poulsen, 3mx., Birgitte Munthe Fog, 3mz., 
Hanne May Pedersen, 3mz., Karsten Lund, 3 mz., Carsten Egø Nielsen, 3rb., Niels H. Jessen, 
3rb., Finn Holten Jensen, 3 rb..

Lærerkollegiet

Rektor Olaf Skousby: Latin: 3sb, lsc, lsd.

Adjunkt Bent Schiermer Andersen: Latin: 3sa, Isa, lfb. Historie: 3mz, 2sa, 2sb, lmy, lfb. 
Samfundskundskab: lfb.

Adjunkt Børge Andersen. Fransk: 3mz, lmx, lmy, lmz, 2f. Tysk: Isa, lsd, lfa.

Lektor Henry Axelsen: Historie: 3sa, 2mz, Isa, lsd, 2fb, lfa, 3r. Tysk: 2mx, lfb. 
Samfundsskab: 1 fa. Erhvervsorientering.

Lektor H. P. Bendtsen: Tysk: 3sa, 2sa, 3ra. Dansk: 3sb, 3mx, 2mx, 2my.

Adjunkt Palle Berggren: Matematik: 3 mz, 2sc, lmy, 2fa, lfa. Kemi: 3mx, 3my, 2mx, 2my. 
Fysik: 3my.

Lektor Vilh. Brandt: Dansk: 3sa, 2sb, 2sc. lsc. Tysk: lsc, lmx.

Lektor K. K. Bregendahl: Fransk: 3my, 2sc, Isa, lsc. Engelsk: lsb.

Gymnasieoverlærer E. Krohn Carl: Formning: 3ab, 3xyz, 2ab, 2cx, 2f, lfa, lfb.
Gymnastik: 2cz, lby, lcz, 2fb, lfb, 3r.ab. Erhvervsorientering.

Stud. mag. Ib Brøkner Christiansen: Dansk: Isa, lsb, lsd, lmx.

Adjunkt Jørgen Christiansen: Dansk: 3my, 2mz, lmy, 2fa, lfa.
Fransk: 3mx, 2mz, lsb.

Adjunkt Flemming Dall: Fysik: 3mx, 3mz, 2mz, lmx. Kemi: 3mz, 2mz.
Gymnasieoverlærer Harry Eskildsen: Matematik: 3ra, 2r. Historie: 3ra, 3rb. Orientering: 2r.

Lektor Asger Florentsen: Engelsk: 3sa, 2sc, 2mx, 2my, lmy, lmz, lf.

6
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Lektor Mogens Funch: Geografi: 2mx, 2my, 2mz, lsd, 2fa, 3ra, 3rb. Biologi: lfa. Gymnastik: 
2by, lf.

Lektor Uffe Hansen: Fransk: 2sb, 2my, lsd, lfb. Dansk: 2sa, 2fb, lfb.

Adjunkt Karen Zoffmann Hansen: Fransk: 3sa, 2mx. Tysk: 3sb, 2sc, lf, 2r.

Cand. theol. Lars Harridsbo: Psykologi: lfb. Religion: 3abxyz, 2abcxyz. Oldtidskundskab: 3mx, 
2my, 2mz.

Cand. mag. Lisbeth Hiort: Sang: 3ab, 2ab, 2yz, la, lb, lc, ld, 2fa, lfb. Fransk: 3r.

Lektor Birte Jacobsen: Engelsk: 2sa, 2mz, 2f. Latin: 2sc. Oldtidskundskab: 3sa, 2sc.

Adjunkt Thaaning Jacobsen: Biologi: 3mz, 2mn, 2f, lfb, 3ra 3rb, 2 r. Geografi: 2fb, 2r.

Adjunkt Ebbe Ottar Jensen: Matematik: 2sb, 2my, 2mz, 2mn, lmx, lf.

Adjunkt Sven Frøkjær-Jensen: Historie: lsc, lmx. Religion: lfa, lfb, 3ra, 3rb. 
Oldtidskundskab: 2mx, lsc, lsd, lmx, lmy.

Gymnasieoverlærer Poul Jensen: Matematik: 3rb. Gymnastik: lax, 2f, 2r.

Stud, scient. Lene Kirkebjerg: Matematik: Isa, lsb, lsc, lsd.

Cand. scient. Per Lieberkind Larsen: Fysik: 2mfx, 2my, 2mn lmy, lmz, lf. Matematik lfb.

Lektor Vilh. A. Larsen: Engelsk: 3sb, 2sb, Isa, lmx, 2fb, lfa.

Organist Preben Meile: Sang: 3xyz, 2cx, lx, ly, lz, lfa.

Gymnasieoverlærer Eigil Nielsen: Fysik: 3ra, 3rb.

Lektor Erik Nørgaard: Historie: 3sb, 3my, 2my, 2fa. Oldtidskundskab: 3sb, 3my, lsb. 
Samfundsskab: 2f, Latin: 2sb, lsb.

Stud, scient. Dan Olsen: Psykologi: lfa. Matematik: 3mx, 3my, 2f.

Lektor Bjørn Ottosen: Historie: 2sc, 2mx, lsb, lmz, 2r. Engelsk: lf, 3ra, 2r.

Adjunkt Poul Petersen: Engelsk: lsc, lsd, 2fa, lfb, 3rb. Fransk: 3sb, 2sa, lfa.

Gymnasieoverlærer Esther Riishøj Petersen: Dansk: 3ra, 3rb, 2r. Gymnastik: 3ax, 3by, 2by, 2fa.

Stud. mag. Birgit Skov: Latin: 2r.

Lektor Hans Skov: Dansk: 3mz, lmz. Tysk: 2sb, lsb. Oldtidskundskab: 3mz, 2sa, 2sb, Isa, lmz 
Latin: 2sa.

Gymnastiklærer: Franz Stagl: Gymnastik 3ax, 3by, 3z, 2ax, 2cz, lby, lcz, ld, 3r. ab.

Lektor Christen Staun: Biologi: 3sa, 3sb, 3mx, 3my. Geografi: Isa, lsb, lsc. Kemi: lmx, lmy, 
lmz. Fysik: 2r.

Lektor Helge Thomsen: Matematik: 2sa, 2mx, lmz, 2fb. Formning: 2yz, Fysik: 2f Kemi: lf.

Adjunkt Helle Toxværd: Tysk: 3rb. Gymnastik: 2ax, lax. lsd. lfa. 2r.

1. august 1969 ansattes: Adjunkt Børge Andersen, stud. mag. Ib Brøkner Christiansen, adjunkt 
Thorkil Jacobsen, adjunkt Ebbe Ottar Jensen, adjunkt Sven Frøkjær-Jensen, stud, scient. Lene 
Kirkebjerg, cand. scient. Per Lieberkind Larsen, organist Preben Meile, adjunkt Poul Petersen, 
adjunkt Helle Toxværd.

Ved udgangen af skoleåret 1968—69 forlod: Stud. mag. Eyvind Christensen, fysioterapeut Grete 
Thon Hansen, lærerinde Geske Hartvig, timelærerinde Karen Rosenkvist Nielsen, adjunkt 
Henning Rützou, lektor William Solstad og stud. mag. Ebbe Sønderriis Slagelse kommunale 
Gymnasium.

7



TILLÆG II

Inspektionen varetages af:
Adjunkt Flemming Dall, inspektor og rektors stedfortræder.
Lektor Vilh. A. Larsen, HF-studievejleder.
Overlærer Harry Eskildsen, ganginspektor og skemalægger.
Adjunkt Jørgen Christiansen, boginspektor.
Lektor Erik Nørgaard, ganginspektor.
Lærer Franz Stagl, gårdinspektor.
Overlærer E. Riishøj Petersen, kv. inspektor og skolens samarit.
Lektor Vilh. Brandt, skolens bibliotekar.

Kontor: Sekretær fru Oda Johansen.
Kontorass. fru Annelise Tümmler.

Lærerrådets formand: Adjunkt Jørgen Christiansen.

Elevrådets formand: Bent Mogensen, 2gjn.z.

Samarbejdsudvalget: Rektor O. Skouby, adjunkt Bent Schiermer Andersen, adjunkt Jørgen
Christiansen, adjunkt Flemming Dall, lektor Vilh. A. Larsen, Jens Find, 2g.m.z., Erik Grube
Hansen, lfb, Karsten Thorlund Haahr, 3.g.m.y. og Bent Mogensen 2.g.m.z.
Der er efter behov afholdt møder i samarbejdsudvalget.
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Eksaminer 1969
STUDENTEREKSAMEN

3.g.s.a.:
Andersen, Bjørn Førde 
Bak, Svend Holm 
Bjergved, Poul Jørgen 
Christensen, Bjarne Hagbard 
Frandsen, Helle Bodil 
Juel, Niels
Jørgensen, Birgitte Anette 
Kiørboe, Lene
Knudsen, Hanne Balslev 
Knudsen, Ingelise 
Mikkelsen, Bodil 
Mortensen, Kirsten 
Nielsen, John Astrup 
Nielsen, Karen Albrecht 
Petersen, Kirsten Brandt 
Rasmussen, Hanne Læssøe 
Schaumann, Kirsten Duus 
Skotte, Lone 
Skouby, Inge Birgitte 
Sørensen, Karen Elsebeth 
Zeuthen, Lone Bera Rafn

3.g.s.b.:
Arildsen, Bitten
Birkvig, Marianne
Bjerborg, Søren
Buntzen, Steen Erik 
Christensen, Annette Hjuler 
Friis, Elsebet
Højland, Anne Grethe Hjorth 
Ingversen, Bodil
Jensen, Ulla Skov 
Kastrup, Anne Marie 
Kristiansen, Lone Marianne
Larsen, Per Aagaard
Laursen, Randi
Lynge, Aka Pavia Apollo Peter 
Madsen, Ann-Mari Bøgelund 
Petersen, Lisbeth Sinding 
Poppel, Ellen Margrethe 
Storm, Ann Elisabeth 
Sørensen, Anne Grethe 
Thygesen, Anne
Thygesen, Birte

3.g.s.c.:
Andersen, Finn 
Davidsen, Lone
Elvensø, Birthe Houmann 
Gotfredsen, Karen Elisabeth 
Hermansen, Jytte
Jensen, Hanne Friis 
Jensen, Tove Juul
Kjølby, Birgit
Kristensen, Anne-Marie Elgkjær 
Lange, Elisabeth
Malby, Birgitte
Nielsen, Kirsten Deleuran
Nielsen, Rita Moll 
Niemann, Anne-Marie Moll 
Nordbrandt Elisabeth 
Petersen, Anita Eberhardt 
Petersen, Merete Weber 
Poulsen, Solveig Gyde 
Sigum, Birgitte 
Simonsen, Svend-Erik 
Stein, Birger
Thomsen, Henrik

3.g.m.x.:
Bagge, Allan Christian Huus
Eskildsen, Lise
Hansen, John
Hansen, Kirsten Ilse Valentin
Kardel, Johannes
Kristensen, Marianne Ostergaard
Larsen, Henrik Vang
Larsen, Villy
Lauridsen, Poul Juel
Madsen, Jacob Christian
Møller, Anders
Nielsen, Ole Carsten
Nielsen, Søren Holger
Nielsen, Bjarne Kellerstrøm
Petersen, Äse Vejlskov
Poulsen, Birgitte
Smith, Turid Neetz
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3.g.m.y.:
Deleuran, Jan Holger
Grøndahl, Jens Aage
Hansen, Herluf Bent
Josefsen, Claus
Klint, Birgitte
Kolding, Hans Jesper
Kristensen, Leif
Larsen, Lissi Bach
Lomborg, Kurt
Lorentzen, Kjell Houlberg
Nielsen, Søren Skat
Pedersen, Anna Sofie
Pedersen, Poul Gustav
Petersen, Kirsten Mølbak 
Pihl-Andersen, Anne Margrethe 
Stigsgaard, Peter
Sørensen, Søren
Torbensen, Bodil Karlshøj

3.g.m.z.:
Andersen, Jens Anton Svare 
Christoffersen, Henrik 
Fog, Birgitte Munthe 
Hornbøll, Per
Jensen, Kaj Flemming 
Jensen, Palle Lemvig
Jepsen, Erling Poulsen 
Larsen, Elsebeth Haagen 
Lauridsen, Anne Gamborg 
Lauridsen, Ruth Gamborg 
Lund, Karsten
Nielsen, Rasmus Peter 
Olsen, Ole Frimodt 
Pedersen, Birgitte 
Pedersen, Hanne May 
Pedersen, Harry Vagn 
Petersen, Ole Tofte 
Sønderup, Jørn 
Tommerup, Peter Munk 
Vang, Estrid

REALEKSAMEN

3. real, a.:
Birch Anders
Bostrøm, Paul Mikael
Christensen, Charlotte Overgaard
Christiansen, Anne Dorete 
Frandsen, Søren
Geneser, Jytte
Gram, Benny Leif
Hansen, Anne-Marie
Hillers, Jan Brøndum
Jakobsen, Hanne
Jensen, Ellen Margrethe Bach
Kubert, John
Nielsen, Helge Eigil
Nielsen, Jørn Melchior
Olsen, Eva Britt
Ranfelt, Søren Hoffgaard 
Rasmussen, Birthe Oved 
Riegels-Nielsen, Liselotte
Sterlø, Ulla

3. real.b.:
Andersen, Knud Rosenberg
Arildsen, Hanne
Buch, Per Emil
Christensen, Jens Jørgen Elmer
Eriksen, Poul Anker Nogel
Hansen, Erik Grube
Hansen, John
Jensen, Finn Holten Liitzhøft
Jessen, Niels Henrik
Kristensen, Dorthe Siej
Kruse, Jens
Larsen, Jens-Ole
Nielsen, Carsten Egø
Nielsen, Pia Lise
Pedersen, Lis Daugaard
Pedersen, Lis Elsebeth
Petersen, Niels Damsholt
Rudolph, Bjarni Beck
Schmidt, Grete
Stampe, Søren
Steffensen, Klaus Steen
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Skolens dagbog

1969 1. 5. l.gm.y. på ekskursion til omegnens kirker med lektor E. Nørgaard.
21. 6. Årsafslutning med dimission.
11. 8. Skoleåret begynder.

2. real, skolerejse.
22. 8. ADK arrangerer sammenkomst med de nye elever.
28. 8. 2.g.m.x. og 2.g.s.c. på historisk ekskursion til København med lektor B. Ottosen.

8. 9. 2.g.sa. og 2.g.s.b. på historisk ekskursion til Roskilde, Bjernede kirke m. v. med 
adjunkt Bent Schiermer Andersen.

16. 9. Skolen deltager i gymnasieskolernes regionalstævne i Haslev.
24. 9. 2.g.m.y. på historisk ekskursion til Trelleborg med lektor E. Nørgaard.
24. 9. Fællestime. Formanden for DGS orienterer om elevrådsarbejde.
26. 9. Realklasserne deltager i Skoleidrætsstævne i Slagelse.
27. 9. Skolen deltager gymnasieskolernes finalestævne i Nykøbing F.

1.10. Skolens fodboldhold og håndboldhold (piger) spiller mod Haslev gymnasium i 
Haslev.

6.10. Samme hold spiller mod Køge gymnasium i Køge.
8.10. Elever fra hele skolen deltager i »Operation Dagsværk«.

10.10. 2.g.m.y. på geologisk ekskursion med lektor M. Funch.
15.10. Skolens fodboldhold og håndboldhold (piger) spiller mod Næstved gymnasium i 

i Næstved.
17.10. Skolens fodboldhold spiller mod Sorø Akademis skole i Sorø.
17.10. Fællestime: Boldhusteatret opfører »RSG 6«.
18.10. Elever fra gymnasieklasserne deltager i efterårsferien i Paris-rejse under ledelse 

af adjunkt Bent Schiermer Andersen og stud, scient Dan Olsen.
31.10. Den franske rejselektor M. Cardonne besøger skolen.
5.11. Fællestime: Jørgen Ross fortæller om eksperimentalfilm.

12.11. Fællestime: Forfatteren Sv. Aage Madsen om sit forfatterskab.
12.11. Paneldiskussion mellem lærere og elever.
5.12. l.g.s.a. og l.g.s.d. på historisk ekskursion til København med lektor Henry Axel- 

sen.
14.12. Skolens kor under ledelse af cand. mag. fru Lisbeth Hiort medvirker ved Rød

ovre statsskoles julekoncert.
16.12. Julekoncert i Set. Mikkels kirke under medvirken af skolens kor og Rødovre stats

skoles kor og orkester og under ledelse af begge skolers lærere.
17.12. Fællestime: Skuespilleren Bertel Torne: »Teaterudviklingen i dag«.
20.12. Juleafslutning i salen.

1970 13. 1. til 15. 1. Den tyske rejselektor dr. Johs. Jensen besøger skolen.
17. 1. til 18. 1. Elever fra 2. gymnasieklasse opfører skolekomedien. Der spilles Sartres 

»L’Engrenage« (»Spillet«) oversat og bearbejdet af eleverne, instrueret af adjunkt 
Jørgen Christiansen og lektor Uffe Hansen. Dekoration og sceneteknik ved lektor 
Helge Thomsen og overlærer Poul Jensen.

20. 1. Forældremøde for 1. g. sa + sb + sc.
21. 1. Fællestime: »Apollo ll«-filmen.
27. 1. Forældremøde med l.g. sd + mz.
28. 1. Det årlige orienteringsmøde vedr. gymnasieundervisningen.
2. 2. Forældremøde for l.g. mx 4- my.

12. 2. Den årlige studieorienteringsdag under medvirken af studerende ved læreanstal
terne og Arbejdsformidlingens erhvervsvejleder.
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25. 2. Studieorientering vedr. seminarieuddannelsen ved lærerstuderende fra Holbæk se
minarium.

26. 2. Fagkonsulent lektor Holst-Jensen besøger skolen.
Skolen har med tak modtaget et antal billetter til Abonnementskoncerternes arrangementer. 
Eleverne er indbudt til at overvære møderne i »Alliance Française«.

GYMNASIEAFDELINGENS ELEVFORENING A.D.K.

1969 Generalforsamling.
13.10. Ingmar Bergmans film »Sommer med Monica«.
14.10. Koncert med »Strawbs«.
18.10. Bal med »Decent People«.
8.12. Fridtjof August.

16.12. Jørgen Dragsbæk.
20.12. Bal med »Jens Linds jazz-sjak«.

1970 23. 1. Free-form koncert med »Ache« og »Abrunens Rod«.
5. 3. Teatergruppen »Banden«.

20. 3. Sven Caløe.
Vagn Hansen

KG

4. 9. Sammenkomst. »The Underground«.
29. 9. Foredrag m. diskussion. Sv. Ä. Salicath.
15.10 Militærnægtermøde.
18.10-23.10: KG’s efterårsstævne på Askov Højskole.
12.11. Diskussion elever og lærere imellem om skoleforhold.
3.12. Foredrag m. diskussion med pastor Harald Søbye.

24. 1.—25.1. KG’s nytårsstævne.
16. 2. Generalforsamling. Filmen »War Game«.

Leo Sørensen, 3 sb.
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Elevtal pr. 1. marts 1970
Ialt

28
Klasse
2. real ...............................

Drenge
14

Piger
14

3.r.a...................................... 9 9 18
3.r.b...................................... 10 7 17
l.f.a....................................... 9 12 21
l.f.b...................................... 8 12 20
2.f.a....................................... 8 16 24
2.f.b...................................... 7 14 21
l.g.s.a................................... 6 12 18
l.g.s.b................................... 3 13 16
l.g.s.c.................................... 4 13 17
l.g.s.d................................... 7 12 19
l.gm.x. 15 10 25
l.g.m.y.................................. 19 4 23
l.g.m.2.................................. 19 6 25
2.g.s.a.................................... 2 12 14
2.g.s.b................................... 2 16 18
2.g.s.c.................................... 3 14 17
2.g.m.x.................................. 19 6 25
2.g.m.y.................................. 21 7 28
2.g.m.z.................................. 13 7 20
3.g.s.a.................................... 7 18 25
3.g.sB................................... 6 20 26
3,g.m.x.................................. 8 8 16
3.g.m.y.................................. 12 8 20
3.g.m.z.................................. 13 13

25 klasser ........................ ... 244 270 514

Klassernes timetal
Fagenes timetal har i år været følgende:

3.m. 3.S. 2mf. 2mn. 2s. l.m. l.s. 3.r. 2.r.
Religion ...................... 1 1 1 1 1 1
Dansk ........................ 3 3 3 3 3 4 4 5 5
Engelsk ...................... 5 2 2 4 4 4 5 3
Tysk........................... 4 2 2 3 4 3 3 4
Fransk........................ 3 3 4 4 4 4 4 4
Latin ........................ 3 4 5 4
Historie .................... 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Oldtidskundskab 1 1 2 2 2 1 1
Geografi .................... 3 3 2 2 2
Biologi ....................... 3 3 3 2 2
Gymnastik ................ 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Fysik ........................ 4 3 2 3 2 3
Kemi ........................ 2 3 3 2
Matematik ................ 6 5 3 3 5 2 5 6
Formning................... 2 2 2 2 2
Sang ............................ 2 2 2 2 2 2 2
Fællestimer ............... 1 1 1 1 1

32 32 34 34 32 31 33 34 33

I matematisk gymnasium er der valgfrihed mellem engelsk og tysk. 
Der er valgfrihed mellem sang og formning i 2. og 3. gymnasieklasse. 
Elever i 2. real, der ikke læser latin, har orientering.
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Undervisningen i HF-klasserne strækker sig over i alt 4 semestre efter følgende plan:

Antallet af ugentlige timer
1. se 2. se 3. se 4. se
mester mester mester mester

Fællesfag:
Dansk .................................... 4 3 3 5
Kristendomskundskab ........... 2 2 2
Historie ................................ 4 3 3 3
Biologi .................................... 3 3
Geografi ................................ 3 3
Matematik ............................ 3 2 2 4
1. fremmedsprog................... 4 3 3 3
2. fremmedsprog................... 3 3 3
Samfundsfag........................... 2 2
Sang ........................................ 2 2
Formning................................ 2 2
Legemsøvelser........................ 2 2 2 2

Tilvalgsfag:
Biologi .................................... 4 4
Matematik ............................ 3 3 3 2
1. fremmedsprog................... 3 4 3
Samfundsfag........................... 2 3
Sang og musik........................ 4 3
Formning................................ 4 3
3. fremmedsprog .................. 3 2 3 3
Fysik ....................................... 2 5 5
Kemi ....................................... 3 4
Psykologi................................ 3
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Skolens elever 1969-70

2. real:
Andersen, Birgit Nordahl, f. 13/10 54. 
Andersen, Esben Bay, f. 19/4 53. 
Christensen, Inge-Solveig, f. 14/9 54. 
Christensen, Lejf Ronald, f. 19/2 54. 
Foldager, Niels, f. 22/3 54.
Gammelgård, Keld, f. 4/6 54.
Hansen, Irene, f. 9/10 54.
Schrøder, Peder Morville, f. 17/6 54. 
Jensen, Elsebeth Tvenstrup, f. 1/7 54. 
Jensen, Jens Peder, f. 12/12 53.
Jensen, Jesper Mogens, f. 1/2 54. 
Knudsen, Lena Merete, f. 18/12 53. 
Kristensen, Jens Ostergaard, f. 23/3 55. 
Larsen, Else-Marie Kolber, f. 26/6 54.

3. real a.:
Alexandersen, Søren, f. 1/4 53. 
Christiansen, Elisabeth, f. 5/4 53.
Dons, Hans Erik Bergishagen, f. 7/1 54. 
Glerup, Erling, f. 18/8 51.
Hansen, Birger Ulf, f. 21/3 53. 
Jensen, Jette Lykke, f. 27/7 53. 
le Fevre, Nina, f. 14/6 53.
Lyhne, Joan, f. 28/8 53.
Martensen-Larsen, Susanne, f. 18/3 53.

3. real b.:
Birch, Annemarie, f. 1/5 53.
Birch, Liselotte, f. 1/5 53.
Christiansen, Per Jack Tandrup, f. 12/3 53. 
Frandsen, Jan Lyng, f. 26/3 53.
Jensen, Hanne Lis, f. 13/2 53.
Jørgensen, Flemming Troels, f. 27/12 51. 
Jørgensen, John, f. 12/8 53.
Krag, Susanne, f. 30/9 52.
Kristensen, Nils, f. 24/6 53.

1. fr:
Andersen, Jan, f. 20/10 52. 
Andreasen, Claus, f. 1/10 52.
Augustsen, Jens, f. 21/9 51.
Bech, Liz, f. 7/10 51.
Christensen, Birthe Zander, f. 14/1 51.
Christensen, Charlotte Overgaard, f. 16/1 53. 
Christensen, Kaj Vilhelm Luther, f. 25/10 52. 
Christiansen, Agnethe, f. 25/2 49.
Dahlgaard, Kaj, f. 24/5 46.
Elkjær, Pia Mette Hviid, f. 29/10 52. 
Frederiksen, Merete Dilling, f. 27/3 49.

Larsen, Pia Kirstine Aagaard, f. 6/5 54. 
Larsen, Susann Kondrup, f. 27/2 54. 
Larsen, Vibeke Fiil, f. 18/11 54.
Nielsen, Jens, f. 12/3 55.
Nielsen, Kirsten Fjord, f. 27/6 54.
Nielsen, Leif Nymann, f. 15/4 54. 
Olsen, Jørgen Keinicke, f. 6/4 54.
Pedersen, Jan, f. 25/1 54.
Petersen, Peter Johannes, f. 2/5 54. 
Rasmussen, Elsebeth Tyrre, f. 9/7 54. 
Rom, Pia, f. 12/5 54.
Rossen, Margit, f. 31/10 54.
Roth, Susanne, f. 28/11 54.
Trock, Carl Frederik Stub, f. 21/9 54.

Mortensen, Niels Bjørn Lindberg, f. 13/5 53. 
Mårtensson, Jørn, f. 14/9 52.
Nielsen, John Nymann, f. 13/2 53.
Nielsen, Judith Horst, f. 9/12 52.
Nielsen, Troels Eigil, f. 26/3 53.
Nørregaard, Alice, f. 6/11 53.
Pedersen, Mogens Brian, f. 30/11 53.
Poulsen, Anne-TItøte, f. 17/3 53.
Wellendorph, Lykke, f. 4/12 53.

Larsen, Birgit Dahl, f. 11/11 53.
Myrup, Christen Lykke, f. 11/4 53.
Møller, Jette Susanne f. 15/2 53.
Nielsen, Kaj Willi Stokholm, f. 26/7 53.
Nissen, Carsten, f. 6/8 53.
Pedersen, Jan Esben, f. 9/5 53.
Pedersen, Roger Kopp, f. 17/1 53.
Thorsted, Susanne, f. 19/9 53.

Hansen, Lone Elisabeth, f. 12/3 52.
Hansen, Palle Rhode, f. 28/8 50.
Hoffmann, Jens, f. 19/7 51.
Jensen, Gerd Willemoes, f. 6/12 50.
Knudsen, Knud Tlemming, f. 17/11 49.
Larsen, Anna Baltzer, f. 28/5 50.
Larsen, Bente, f. 31/8 50.
Mathiesen, Marianne, f. 12/2 52.
Nielsen, Ole Theil, f. 16/10 51.
Stagl, Mitzi Elisabeth, f. 11/2 50.
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1. f. b.:
Hansen, Erik Grube, f. 18/11 51. 
Hansen, John, f. 18/4 52.
Johannsen, Lilian Fløe, f. 4/10 44. 
Kristensen, Thyra Rigmor, f. 12/7 50. 
Larsen, Claus Engeli, f. 10/1 51. 
Larsen, Knud Vagn, f. 22/6 46. 
Larsen, Marianne Tangkjær, f. 19/3 51. 
Lauritsen, Birgit Møller, f. 20/7 52. 
Mikkelsen, Anker, f. 6/7 43. 
Nicolaisen, Christen, f. 11/10 44.

Nielsen, Agnete, f. 12/9 51.
Nielsen, Ruth Avlund, f. 25/7 51.
Pedersen, Jette Aagaard, f. 17/2 51.
Pedersen, Ruth Malle, f. 24/3 52. 
Rasmussen, Hans Peter Harboe, f. 6/5 48. 
Rasmussen, Jette, f. 19/6 52.
Rasmussen, Jørgen Dirger, f. 4/7 51.
Rasmussen, Lisbeth Graae, f. 24/11 50. 
Tribler, Lis, f. 12/1 52.
Vallem, Birgit, f. 1/1 45.

2. f.a.:
Andersen, Lissi Raun, f. 13/2 43. 
Andersen, Lona Gundersen, f. 2/12 44. 
Christensen, Britta, f. 23/3 51.
Christoffersen, Gitte la Cour, f. 24/7 50. 
Damgaard, Carl Martin, f. 17/1 47. 
Frederiksen, Ivar Groot, f. 14/8 50. 
Frederiksen, Stefan Brandt, f. 5/7 50. 
Hansen, Jens Arnfelt, f. 15/3 49. 
Hansen, Merete, f. 26/7 51.
Henriksen, Karin Elisabeth, f. 22/1 51. 
Jensen, Bruno Møller, f. 21/4 51. 
Jensen, Hanne, f. 10/11 50.

Jensen, Hanne Bruun, f. 11/12 51.
Jensen, Kenn Erik, f. 13/10 44.
Jensen, Ole Holger, f. 4/1 42. 
Jensen, Aase Rahbech, f. 26/2 50. 
Johansen, Peter Marbæk, f. 29/10 46. 
Jørgensen, Anette, f. 1/1 52.
Klausen, Birgit, f. 15/10 50.
Larsen, Jytte Birgit, f. 15/5 50. 
Madsen, Ane, f. 9/9 50.
Nielsen, Dorte Fjord, f. 25/7 50. 
Simony, Birgitte, f. 28/5 51.
Ørntoft, Ulla Anette, f. 17/11 50.

2. /. b.:
Erhardt, Kirsten Lene, f. 11/5 51.
Grønsdal, Torben Jens, f. 2/1 48.
Høg, Jens Peter, f. 11/9 50.
Jensen, Aase Birgit, f. 21/6 50.
Jensen, Benny Leif Rosenquist, f. 14/12 5
Jensen, Steen Bødtcher, f. 1/6 51.
Jørgensen, Søren Rask Kragh, f. 23/10 51.
Knudsen, Else, f. 12/11 50.
Lawaetz, Karen Charlotte, f. 28/9 49.
Løvenskiold, Marianne, f. 7/5 48.
Mårtensson, Nina, f. 19/11 49.

Nissen, Lene, f. 27/10 51.
Pedersen, Annelise, f. 17/6 50.
Petersen, Karen Magne, f. 8/11 51.
Petersen, Lis, f. 28/8 50.
Rasmussen, Lars Aage, f. 1/6 51.
Rasmussen, Rita Thorborg, f. 1/5 50. 
Suhr, Birgit, f. 5/1 51.
Sørensen, Viggo, f. 14/1 42.
Thomsen, Karin Merethe, f. 7/2 51. 
Voltzmann, Helene Lampe, f. 23/12 50.

1. g.s.a.
Andersen, Solveig Marianne Skovgaard,

f. 16/1 53.
Christensen, Ellen Margrethe, f. 28/2 53. 
Christiansen, Margit, f. 28/10 53.
Clausen, Eva Lykke, f. 11/3 52. 
Hansen, Lone Susanne Bille, f. 15/4 53. 
Jensen, Flemming Gudmann, f. 5/11 52. 
Jensen, Hans Jørgen Lundager, f. 30/9 53. 
Johansson, Lars Retz, f. 10/10 52.
Larsen, Kirsten Højer, f. 5/5 53.

Larsen, Steen Bang, f. 30/9 52. 
Nielsen, Anne Albrecht, f. 27/6 53. 
Nielsen, Carsten Egø, f. 23/6 52. 
Pedersen, Hans Gunnar, f. 18/7 52. 
Pedersen, Jytte Ingemann, f. 26/10 52. 
Petersen, Ida, f. 4/1 53.
Sofussen, Karen, f. 29/8 53. 
Særkjær, Inger, f. 19/11 52.
Vestergård, Gunhild, f. 19/4 53.
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1. g. s. b.
Astrup, Bente Glud, f. 23/10 52.
Drost, Hans Ole, f. 21/5 52.
Hansen, Birgit Christiane, f. 8/1 52. 
Jørgensen, Birgitte Øyan, f. 26/5 52. 
Kristensen, Birgit Kronberg, f. 31/5 51. 
Kristiansen, Anni Kirsten, f. 10/6 53. 
Larsen, Britt, f. 30/1 53.
Laursen, Torun Birkbak, f. 2/4 53.

1. g. s. c.
Fredens, Erik, f. 25/2 52.
Galbo, Winnie Dorrit, f. 24/9 53. 
Goldschmidt, Jytte, f. 28/5 53.
Hansen, Eric Winther, f. 30/11 51.
Huda, Hannah, f. 3/9 53.
Jensen, Hanne Birgitte, f. 14/6 53.
Jensen, Mette, f. 13/3 52.
Jensen, Olga, Linda, f. 27/5 52.
Jessen, Niels Henrik, f. 14/1 53.

1. g. s. d.
Adamsen, Inge-Lise Hvitved, f. 9/10 53. 
Bjerborg, Hans, f. 5/9 53.
Christensen, Jens Frimann, f. 17/4 51. 
Christiansen, Therkel Stræde, f. 1/9 53. 
Fischer, Hanne Merete, f. 28/5 53.
Frandsen, Søren, f. 29/12 51. 
Gundtoft, Elisabeth, f. 22/4 54.
Hansen, Anne-Marie, f. 23/9 52.
Hansen, Finn Kjerulf, f. 26/7 53.
Hansen, Jytte, f. 5/8 52.

1. g. m. x.
Andersen, Lars Torgny, f. 5/10 52. 
Andersen, Per Tonsgaard, f. 29/4 53.
Bantz, Mogens, f. 8/5 53.
Christensen, Jens Jørgen Elmer, f. 20/10 52. 
Denta, Torben, f. 30/4 53.
Frederiksen, Peter Edwards, f. 27/3 53. 
Hansen, Henrik Egesborg, f. 22/10 53. 
Hansen, Jørgen Erik Bille, f. 15/4 53. 
Hansen, Karen Birgitte Krøldrup, f. 30/10 53. 
Hansen, Poul Erik, f. 21/9 53.
Hechmann, Kirsten, f. 1/12 52. 
Jensen, Anne Birte, f. 26/5 53.
Jensen, Arne Steiner, f. 13/8 53.

1. g. m. y.
Andersen, Gert Holdt, f. 28/7 53.
Andersen, Peter Johannes, f. 11/8 53. 
Andersen, Søren Svare, f. 8/4 53.

Mortensen, Elin, f. 10/7 53.
Nielsen, Peder, f. 30/1 53.
Nielsen, Vera, f. 24/7 52.
Pedersen, Rena Kopp, f. 17/1 53.
Pedersen, Ulla, f. 31/7 53. 
Riegels-Nielsen, Liselotte, f. 18/10 52. 
Rudolph, Bjarni Beck, f. 13/3 52.
Trzeciak, Lone Nedergaard, f. 18/11 53.

Kristjansen, Nicole Gremaud, f. 26/6 54. 
Larsen, Karen Birte, f. 30/9 53.
Lundell, Harriet Margareta, f. 20/9 53. 
Moisted, Kirsten, f. 10/9 53.
Nissen, Hanne, f. 2/4 53.
Olsen, Birgitte Lyngsø, f. 31/8 52.
Olsen, Vagn, f. 14/2 53.
Poulsen, Suzanne Ellen, f. 5/2 54.

Højland, Hanne, f. 1/9 53.
Jensen, Birgit Irene, f. 19/9 53.
Jensen, Helle Steensgaard, f. 9/4 52. 
Justesen, Birgz7/e, f. 20/8 53.
Marboe, Bente, f. 19/2 53.
Mygind, Lars, f. 5/2 53.
Nielsen, Margit Helle, f. 17/4 53.
Sjørslev, Birthe, f. 13/1 53.
Vinther, Per, f. 27/10 52.

Jensen, Michael, f. 15/1 52. 
Knudsen, Jens Ove, f. 29/2 52.
Kragh, Birthe, f. 13/10 53. 
Kristiansen, Inger Johanne, f. 19/8 51. 
Korsbæk, Lars Krause, f. 21/4 53. 
Larsen, Kim Lieberkind, f. 10/7 51. 
Lindenskov, Lena Brasen, f. 15/5 53. 
Nielsen, Birgitte Dalsgaard, f. 18/7 53. 
Nielsen, Laila Kirkegaard, f. 28/12 52. 
Olsen, Anita, f. 17/11 51.
Pedersen, Anders, f. 18/6 53.
Petersen, Birgitte Hougård, f. 30/10 52.

Corfitsen, Michael, f. 25/1 52.
Ellehauge, Benedikte, f. 12/3 54.
Hansen, Aksel Ove Harmundal, f. 11/3 53.
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Clasen, Kim Gunnar, f. 16/3 53.
Hansen, Jan Wenzel, f. 26/1 52.
Hansen, Lars Schiøtt, f. 3/4 53.
Herget, Mette, f. 17/2 54.
Hjort, Claus Allan, f. 23/11, 52.
Jensen, Birthe Trier, f. 17/2 53.
Jensen, Flemming, f. 23/11 50.
Johansen, Thorleif, f. 4/2 52.
Larsen, Bo Juul, f. 12/8 53.

1. g. m. z.:
Andersen, Bo Steen, f. 6/6 53.
Clausen, Bjarne Aas, f. 8/12 51.
Dahl, Jens Jørn Østergaard, f. 3/11 51. 
Godtfredsen, Finn Møller, f. 5/11 53.
Gram, Benny Leif, f. 18/3 52.
Jessen, Jørgen, f. 10/10 52.
Jørgensen, Hans, f. 22/10 52.
Madsen, Hans Birkegaard, f. 30/9 52. 
Mortensen, Ebbe Hyllebrand, f. 2/2 54. 
Nielsen, Ane Christin, f. 4/8 53.
Nielsen, Claus Arne, f. 8/4 53.
Nielsen, Merete, f. 10/11 52.
Nielsen, Niels Kristian, f. 27/8 53.

2. g. s. a.:
Christensen, Per, f. 3/8 51.
Christiansen, Anne Lisbeth Vedel, f. 4/10 51. 
Glindebo, Susanne, f. 8/6 52.
Jensen, Birgit, f. 23/9 51.
Keinicke, Ingrid Margrethe, f. 16/1 52. 
Kreilgaard, Ruth Irmelin, f. 3/6 51.
Larsen, Birgit, f. 25/2 52.

2. g. s. b.
Boehm, Karen Nina Lilie Beate, f. 22/8 51. 
Christiansen, Birgitte Selchau, f. 14/5 52. 
Christoffersen, Lone, f. 10/10 51.
Eriksen, Ulla, f. 31/3 52.
Folmar, Karen, f. 16/6 52.
Grønnebech, Helle, f. 24/12 51.
Gundtoft, Jette, f. 4/10 52.
Hansen, Janne Brus, f. 29/9 51.
Hansen, Kirsten Vibeke, f. 1/4 52.

2. g. s. c.:
Christensen, Jonna Bilenberg, f. 1/11 52.
Hansen, Anne Solveig, f. 9/5 52.
Hansen, Inga Lone, f. 14/12 52.
Hansen, Keld, f. 19/10 52.
Jacobsen, Randi Kure, f. 30/7 52.
Jensen, Helle Espe, f. 20/7 52.

Larsen, Jens Adel, f. 12/8 52.
Nielsen, Agnethe Kristine, f. 1/1 52.
Nielsen, Poul Jesper, f. 16/8 54.
Nielsen, Preben Kellerstrøm, f. 12/10 52. 
Petersen, Anders Mølbak, f. 12/10 52.
Pibl-Andersen, Carl Axel, f. 7/2 53. 
Schaadt, Erik, f. 29/3 53.
Troelsen, Kresten, f. 30/11 51.

Nordahn, Ellis, f. 5/7 53.
Olsen, Jakob Frimodt, f. 20/8 53. 
Oppermann, Claus, f. 27/1 53. 
Pedersen, Hanne Svarer, f. 16/5 53. 
Poulsen, John Ulrich, f. 28/6 53. 
Ranfelt, Søren Hoffgaard, f. 14/1 52. 
Simony, Hanne, f. 7/9 53. 
Steffensen, Klaus Steen, f. 30/7 52. 
Thomsen, Jan Storm, f. 3/4 53. 
Vedel, Lars Henning, f. 24/11 52. 
Wermer, Birgitte Bodil, f. 13/9 53. 
Wolthers, Erik, f. 30/3 53.

Lyshjelm, Tove, f. 29/10 52. 
Mith-Klausen, Hanne, f. 9/3 51. 
Møller, Anne Klinteby, f. 15/9 51. 
Nielsen, Ole Thomas, f. 30/12 50. 
Nørly, Mette, f. 14/5 52.
Vildhøj, Susanne, f. 26/2 53. 
Winterberg, Inge-Lise, f. 11/8 51.

Holm, Elisabeth Marie, f. 14/4 52. 
Kann, Erik Christian, f. 25/12 52. 
Kristensen, Iben Feldborg, f. 5/3 52. 
Mols, Kirsten, f. 4/5 52.
Nielsen, Britta Kristine, f. 15/9 50. 
Nielsen, Marianne Bagge, f. 26/11 50. 
Pedersen, Ole Hjelt, f. 8/5 51.
Sønderriis, Elsebeth, f. 18/1 52. 
Vilsner, Inge Marie, f. 19/1 52.

Jørgensen, Solveig Tronager, f. 21/8 51. 
Larsen, Toril, f. 21/5 52.
Meiland, Merete Vibeke, f. 12/2 53. 
Mortensen, Henni, f. 20/9 50.
Møller, Dorit, f. 2/11 52.
Nielsen, Henning, f. 11/3 52.

18



TILLÆG II

Nielsen, Inge Marie, f. 7/9 52.
Pedersen, John Buhr, f. 4/10 52.
Silbye, Lene Frost, f. 25/10 51.

2. g. m. x.:
Andersen, Niels Halm, f. 11/12 51.
Birk, Lars, f. 30/8 51.
Christensen, Poul, f. 3/3 53.
Frederiksen, Steffan Groot, f. 20/4 53. 
Hansen, Carsten Dilling, f. 10/4 52. 
Hansen, Jens Jørgen Krag, f. 26/11 51. 
Hansen, Mogens, f. 6/12 51.
Hansen, Peter, f. 8/1 51.
Harder, Susanne, f. 26/2 53.
Holm, Jørgen, f. 27/9 51.
Jensen, Hans-Jørgen Bach, f. 7/3 51.
Jensen, Ib Torben, f. 4/9 52.
Jørgensen, Lene, f. 12/10 52.

2. g. m. y.:
Christensen, Bo, f. 13/9 52.
Corell, Thomas Bo, f. 26/2 52.
Dimpker, Ole, f. 26/6 52.
Frederiksen, Jan Kahr, f. 1/10 52.
Hansen, Henning Harmundal, f. 18/4 51. 
Hansen, Vagn, f. 24/2 51.
Jensen, Jørn Koch, f. 28/6 51.
Jensen, Kirsten Klarbech, f. 19/8 51. 
Johansen, Flemming Glad, f. 29/2 52. 
Jørgensen, Linda, f. 19/5 52.
Kastrup, Jens, f. 11/5 51.
Keis, Erik Werner, f. 7/5 52.
Kiørboe, Thomas August, f. 13/7 51. 
Kristensen, Ulrik Kristen Rolighed, f. 13/8 51.

2. g. m. z.:
Christensen, Henrik Günther, f. 13/8 51. 
Davidsen, Flemming, f. 21/3 52.
Find, Jens, f. 20/11 50.
Hansen, Lars, f. 5/12 52.
Hybschmann, Jørgen Erling, f. 24/12 50. 
Jensen, Geert Valdemar Vilhelm, f. 2/2 51. 
Jensen, Jan Bruun, f. 18/8 52.
Johnsen, Bodil, f. 15/8 52.
Larsen, Conni Bo, f. 17/6 51.
Larsen, Jens Oluf Ingemann, f. 9/3 50.

3. g. s. a.:
Castenschiold, Erik Michael, f. 19/11 50. 
Fischer, Jørgen Thorvald, f. 12/12 51. 
Hennild, Inger Marianne, f. 15/11 51. 
Jensen, Ditte Bruun, f. 2/6 51.

Søndergaard, Britta, f. 30/9 51. 
Videbæk, Inge Marie, f. 28/9 51.

Madsen, Poul Bo, f. 19/5 51.
Nielsen, Birthe Lykke, f. 17/3 52. 
Nielsen, Bjarne Kjærsgaard, f. 18/6 51. 
Nielsen, Inge, f. 24/1 52.
Nielsen, Leif, f. 6/10 52.
Noppenau, Henrik Christian, f. 18/11 52. 
Pedersen, Niels Aagaard, f. 14/11 51. 
Poulsen, Arne Schandorif, f. 6/3 51. 
Rasmussen, Bente Buhl, f. 19/3 52. 
Rasmussen, Hans Jørgen, f. 25/7 52. 
Rasmussen, Henrik Lundkjær, f. 2/1 52. 
Sørensen, Kirsten, f. 12/8 52.

Larsen, Kaj, f. 6/10 51.
Mortensen, Helle Birgitte, f. 22/3 52.
Nielsen, Knud, f. 18/1 52.
Nielsen, Peter Hald, f. 23/1 52.
Olsen, Irene Krüger, f. 25/1 52.
Olsen, Karen, f. 2/2 52.
Storm, Helle, f. 3/10 51.
Sørensen, Knud Erik, f. 21/11 51.
Sørensen, Niels Erik, f. 7/4 52.
Sørensen, Per Kampmann, f. 20/2 51.
Taarnhøj, Jens, f. 3/3 51.
Willadsen, Kai Niels, f. 12/10 52. 
Aabyrt, John Ole, f. 24/9 51.
Aarsø, Liselotte Kirsten, f. 29/5 52.

Larsen, Sven Erik, f. 12/5 52.
Madsen, Bodil, f. 21/10 52.
Mogensen, Bent, f. 3/8 51.
Nielsen, Jens Markvard, f. 25/11 52.
Nielsen, Joan Birgit, f. 25/11 52.
Pedersen, Leif Bøge Ekdahl, f. 23/3 52.
Petersen, Anne-Grethe, f. 2/1 52.
Petersen, Anne Pernille Lysholdt, f. 19/12 52.
Rystedt, Jens Ove, f. 27/8 52.
Thomsen, Marianne Ulrich, f. 30/4 52.

Jensen, Hanne Merete, f. 28/11 49.
Jensen, Jette Johanne Jespersen, f. 4/11 51.
Jensen, Lise Irene, f. 4/9 49.
Jørgensen, Annette, f. 31/7 51.
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Jørgensen, Jens Troels, f. 12/11 49.
Larsen, Ann, f. 15/7 51.
Larsen, Ingeborg Pilegaard, f. 1/4 51. 
Larsen, Jane Inger Vibeke, f. 24/4 50. 
Lauritsen, Poul Hagelskær, f. 26/4 51. 
Laursen, Lise-Lotte Skovsen, f. 15/10 50. 
Ledskov, Susanne, f. 16/4 51.
Nicolaisen, Birte, f. 6/4 51.
Nielsen, Birgith Ruth, f. 9/1 52.

3. g. s. b.:
Andersen, Stig Førde, f. 6/9 50.
Brandt, Anne-Marie, f. 3/1 51.
Christensen, Elsebeth Lene Bruun, f. 26/11 50 
Christiansen, Lillian Ida, f. 2/3 51.
Fischer, Per, f. 4/3 50.
Flyvholm, Karen, f. 28/2 50.
Godtfredsen, Birte Møller, f. 28/3 51. 
Hansen, Anette Winther, f. 25/3 50. 
Hansen, Anne Svarre, f. 5/11 49.
Hansen, Kirsten Wulfl, f. 15/1 50. 
Hedegaard, Birgit Kjær, f. 27/9 51.
Havner, Elna Vibeke, f. 19/7 51.
Jensen, Kurt Flemming, f. 31/3 50.

3. g. m. x.:
Caspersen, Susanne, f. 6/3 52. 
Christensen, Gunnar, f. 24/9 51.
Ellehauge, Annette, f. 13/1 51.
Frich, Merete, f. 10/1 52.
Islev, Birgitte Bruun, f. 28/2 52.
Jakobsen, Elisabeth Provstgaard, f. 24/11 50. 
Jørgensen, Asger, f. 24/8 49.
Levring, Peter Anders, f. 14/5 51.

3. g. m. y.:
Andersen, Bjarne Lykkemark, f. 3/4 51. 
Carstensen, Anne-Merete, f. 7/7 51.
Christensen, Jette, f. 31/7 50.
Christensen, Ole Horst, f. 21/12 49. 
Christensen, Paul, f. 29/5 51.
Christensen, Vilhelm Tidemann, f. 21/10 51. 
Galbo, Lian Susan, f. 17/1 52.
Haahr, Karsten Thorlund, f. 5/6 50. 
Hansen, Vivi, f. 22/1 51.
Hechmann, Hans, f. 20/12 51.

3. g. m. z.:
Andersen, Jens-Otto, f. 3/1 51.
Buchwald, Hans Valdemar, f. 28/1 51. 
Christensen, Jørgen, f. 2/5 50.
Christensen, Niels Henning Elmer, f. 13/9 50. 
Ehler, Niels Willemoes, f. 9/6 51.
Ellekær, Jens, f. 1/6 51.

Nielsen, Bo Gunnar Bertholdt, f. 29/10 50.
Nielsen, Inge Albrecht, f. 6/6 51.
Olsen, Bente, f. 9/6 51.
Petersen, Carsten Oreby, f. 27/9 51.
Sofussen, Margith, f. 29/3 50.
Sørensen, Kirsten Elisabeth Maglegård,

f. 19/10 50.
Sørensen, Preben Dan Nimb, f. 3/3 51.
Weidemann, Ulla, f. 12/7 51.

Jørgensen, Jens Carl, f. 10/4 51.
Knoop, Mette, f. 24/6 50.
Kristensen, Hanne, f. 5/7 50.
Lorentzen, Eva Marianne, f. 20/12 51. 
Myrup, Ellen Lykke, f. 13/4 51.
Møller, Marianne, f. 19/3 52.
Poulsen, Jens Laurits, f. 29/7 49.
Rasmussen, Linda Ilse, f. 19/6 51.
Sjørslev, Grete, f. 15/12 50.
Stigsgaard, Grethe, f. 29/10 50.
Sønderup, Birgit, f. 5/2 51.
Sørensen, Kirsten Toftegaard, f. 16/4 50.
Sørensen, Leo, f. 3/9 50.

Mathorne, Finn, f. 5/6 51.
Mortensen, Pia Harmundal, f. 23/6 51. 
Nielsen, Hans Tlemming, f. 14/3 51. 
Nielsen, Ruth Lundgaard, f. 2/12 50. 
Pedersen, Bent Juhl, f. 29/10 51.
Rasmussen, Gustav, f. 23/2 52.
Sørensen, Svend Erik, f. 17/6 51.
Thomsen, Nina Birgit Lund, f. 13/4 51.

Herget, Erik Jesper, f. 18/11 52.
Madsen, Anne Dorte, f. 16/5 50.
Maglegaard, Troels, f. 15/6 51.
Michelsen, Preben Heidelbach Foss, f. 23/7 51. 
Nielsen, Anders, f. 6/4 50.
Olsen, Henning, f. 17/11 50.
Qwist, Marianne, f. 5/3 51.
Rasmussen, Torben, f. 20/3 51.
Schade, Ruth, f. 25/1 51.
Troelsen, Anne, f. 24/11 49.

Erichsen, Flemming Aarup, f. 11/4 51. 
Jakobsen, Karsten Gramkow, f. 22/5 50. 
Malmgren, Torben Lennart, f. 26/9 51.
Meldgaard, John, f. 28/6 50.
Mortensen, Per Thorstein Lindberg, f. 17/1 51. 
Niemann, Vilhelm Moll, f. 8/11 51.
Silbye, Peter Frost, f. 23/2 50.
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MÅNEDS- OG TERMINSKARAKTERER
Der sendes karakterer med hjem i oktober, december og marts, dog i oktober ikke for l.g. 

For afgangsklassernes vedkommende er karakteren i december terminskarakter. Tillige gives 
i alle klasser års- og eksamenskarakterer ved skoleårets afslutning. Ved hjemsendelse af ka
rakterer skriver den enkelte faglærer, når han finder det fornødent, et forklarende vidnes
byrd tillige med karakteren.

Karakterbøgerne må afleveres i underskrevet stand senest én uge efter, at de er hjemsendt.

VALGFRIE FAG
I 3. real er matematik og fransk valgfrie fag.

SKIBSADOPTION
Siden 1955 har skolen haft et adoptionsskib, med hvilket der størstedelen af tiden har været 

livlig korrespondance og udveksling af gaver, ligesom vi jævnligt har haft besøg af afmøn
strede besætningsmedlemmer og foredragsholdere fra skibsadoptionen. Det har været mellemskole- 
og realklasserne, som har opretholdt kontakten med skibet, og da disse klassetrin nu ophører, 
kan adoptionsarbejdet ikke længere opretholdes.

Skolen bringer hermed sin tak til Mærsk-Rederiet og til skibsadoptionen for hjælp og støtte 
i de forløbne 15 år.

Skolelægearbejdet i skoleåret 1969-70

Skolelægearbejdet, der varetages af en full-time skolelæge og en full-time skolesundhedsplejerske, 
er som sædvanligt gennemført efter den gældende mønsterinstruks med årlige undersøgelser 
af samtlige elever. Fra skoleåret 1970—71 er det hensigten at gå over til, hvad man kalder 
behovundersøgelser, d.v.s., at eleverne i løbet af deres skoletid kun underkastes fuldstændig 
undersøgelse tre, fire gange (nærmere detailler i den ny instruk er endnu ikke fastlagt officielt). 
Derimod er det meningen, at samtlige elever underkastes syns- og hørekontrol som hidtil, 
altså årlige kontrolundersøgelser. Hensigten er naturligvis at den tid, der spares ved und
ladelse af rutineundersøgelse af stort set raske elever, der ikke »giver bonus«, skal anvendes 
til videregående samtaler, miljøundersøgelser o.s.v. med elever, der frembyder særlige proble
mer. Hermed er det tanken at imødekomme det stigende behov for sanering af elever med triv- 
selvproblemer i hjem eller skole som frembyder pædagogiske eller adfærdsmæssige vanskelig
heder. At dette behov er stort og stigende er udenfor al diskussion, og det har naturligvis sin 
rod i den ændrede samfundsstruktur og heraf skabte sociale, pædagogiske og psykologiske pro— 
blemer. At disse vanskeligheder er færre iblandt gymnasieelever, der i forskellig henseende ud
gøres af »udvalgte«, er indlysende, men at de findes og vil tiltage i de kommende år er også 
ligeså indlysende. Her skulle skolesundhedsplejen med sin profylakse sætte ind. Om det lykkes 
vil i høj grad afhænge af samarbejdet mellem »sundhedsstaben« (skolelægen 4- skolesundsheds- 
plejersken) og lærestaben. Det er disse sidste, som udfra deres daglige kendskab til og om
gang med eleverne, vil få første udspil.
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HF I HF II 9 10 11 12 i alt

Antal elever opført i årgange.................... ........ 47 46 28 187 128 101 537
Kontrolundersøgelser ................................... ........ 1 1 3 1 6
Henvisninger til læge ................................ ........ 4 4 1 20 17 6 52
Ikke koppevaccinerede ............................... 1 1
Ikke difterivaccinerede ............................... ........ 1 1 2
Tub.+ efter infektion ................................ 1 3 4
Tub.vacc. før skolegang ............................ ........ 15 24 9 70 45 38 201
Tub.vacc. efter skolegang............................ ........ 32 20 17 115 77 62 323
Tubmeg. ikke vaccinerede ........................ 2 2 1 3 1 9

Antal elever med:
Adipositas - klinisk vurderet .................... 2 2 2 2 2 10
Astma og andre allergiske lidelser ........ ........ 1 2 3 1 1 8
Nedsat hørelse ............................................ 2 2 2 6
Andre kronisk sygelige tilstande ............ 8

BEMÆRKNINGER TIL TABELLEN
Elevtallet er inddelt i årgange (drenge og piger under ét) dog udgør HF-klasserne på grund 

af den store aldersspredning en gruppe for sig, men går iøvrigt ind i statistikken på lige 
vilkår med gymnasieklasserne.

De organiske sygdomme og tilstande, som er registrerede er sådanne, som sundhedsstyrel
sen for tiden er interesseret i at følge. Det betyder at en hel del lidelser af forbigående karak— 
ter ikke er medtaget, selv om de har givet anledning til kontrol- eller lægehenvisning. Da kun 
svagtsynethed i betydelig grad er indberetningspligtig, figurerer de »normale« synsvariationer 
ikke i statistikken, men opsporing af disse og kontrol med foreskreven brillekorrektion 
er en vigtig del af skolesundhedsplejen. Netop i de aldersgrupper der frekventerer gymnasiet 
er nærsynethed rent statistisk hyppigt forekommende.

Tuberkulosekontrollen, som omfatter alle, der færdes daglig på skolen, sker i snævert sam
arbejde med tuberkulosestationen med årlig skærmfoto. Samlige tub 4- tilbydes calmettevaccina
tion, og som det fremgår af tabellen, er det kun få, der ikke tager mod dette tilbud.

Undervisningsministeriets bestemmelser vedrørende smitsomme sygdomme:elever, der lider 
af mæslinger må ikke modtages i skolen før mindst 10 dage efter sygdommens begyndelse. Børn 
med kighoste må ikke modtages før 4 uger efter de første karakteristiske hosteanfald. Børn med 
røde hunde, skoldkopper, fåresyge, influenza eller halsbetændelse må ikke modtages så længe 
det akute stadium varer. Der er grund til at minde om, at børn med smitsomme sår eller stærk 
forkølelse ikke hører hjemme i skolens miljø.

Skolesundhedsplejersken træffes på telefon 52 25 42 — skolelægen træffes på telefon 52 34 50
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Eksamenspensa 
STUDENTEREKSAMEN

DANSK:

3sa: Lærebøger og antologier (forfatter, titel, udgave): Chr. N. Brodersen: Litteratur
udvalg I-III (1963-64). Ferlov, Monrad Møller, Tolderlund Hansen: Svensk og 
norsk litteratur for gymnasiet (1963). Brøndsted og Møller Kristensen: Danmarks 
litteratur. Hans Jørgen Schiødt: Dansk sprog og stil. Bülow-Hansen, Jørgensen, 
Marstal: Dansk stil. Wilson og Egeland: Norsk for gymnasiet (1962). A. Dansk 
litteratur, større værker: 1. Barselstuen. 2. Et dukkehjem. 3. Ved vejen. 4. Kirk: 
Fiskerne. B. Dansk litteratur: Af Egils saga: Bødvars død. Sønnetabet. Ebbe Skam
melsen. Hver har sin skæbne. Indskrift under Niels Juels buste. Arendse, stk. 2. 
Guldhornene. Hakon Jarls død. Strandbakken v. Egelykke. Hauch: Trøst i mod
gang. En erindring. Præsten i Thorning. Af En dansk students eventyr: Licentiaten. 
Aarestrup: I en landsbykirke. H. C. Andersen: Klokken. Af Adam Homo, af 10. 
sang. Georg Brandes: Carsten Hauch. Ørneflugt. Af Lykke-Per, af kap. XVII, kap. 
XVIII. Kirken i Farsø, Fusijama, Columbus. Branner: Isaksen. Jørgen Nielsen: En 
kvindes historie. Tom Kristensen: Henrettelsen; Græs. Sønderby: Af Midt i en Jazz
tid. Sophus Claussen: Il letto. Digte af Piet Hein og Kumbel. Dansk lyrik: Fra 
Tom Kristensen til Piet Hein (Traneb.), side 203-217. C. Svensk litteratur: Fred
mans epistel nr. 3. Mjältsjukan. Idyll och epigram. Gammalt porslin, Vägen till T. 
Giftermål på besparing. Skolexamen. Våran prost; Vackert väder; Skalden Wenner- 
bom ;Titania; Om humor; Brev til V. R. Det rätta barnasinnet. Hissen som gick ner. 
Kollocain. Brev från en oljare. Vad suckar leksakslådan. D. Norsk litteratur: Norsk 
for gymnasiet: Hamsun: Sult. Vesaas: Siste-mann heim. Svensk og norsk litteratur 
for gymnasiet: Lie: Af Familien paa Gilje. Bjørnson: Mit livs historier. Bergliot Ib
sen: De tre.

lsb: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I-III. Borup Jensen:
Håndbog i verdenslitteratur. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere. Brøndsted 
og Møller Kristensen: Danmarks litteratur. Erik Hansen: Sprogiagttagelse. Hoved
værk: DLF-udgaver. A. Dansk litteratur, større værker: Erasmus Montanus. En 
landsbydegns dagbog. Vildanden. B. Dansk litteratur: Falk I: Den Højes ord. Sønne
tabet. Ebbe Skammelsøn. Hr. Torbens datter. Af Jammersminde. Om mig selv. Rung
steds lyksaligheder. Manheim. Guldhornene. Morgenvandring. Strandbakken. Me
ster Ole Vind. Falk. II: Hauch: Bekiendelse. Torbisten og fluen. Kunstneren mellem 
oprørere. Klokken. Posthuset i H. Almas Sonetter. Adams brud. Først Guds rige. 
Af En jøde. Falk. III: Indl. t. Hovedstrømn. Indl. t. Marie Grubbe. Engelske sociali
ster. Ørneflugt. Ved vejen (indl.). Ahasvérus. Bekendelse. Confiteor. Den Druknede. 
Røg. Af Et lille kræ. På Memphis st. Morgen. Henrettelsen. Torden i syd. Omkr. En 
idealist’s urpr. De blå undulater. Da seeren tav. Skorstensrøg. Efter Bikini. Paradis
æblerne. C. Svensk litteratur: Bellmann: ep. 9. Odalbonden. Tegner: Epilog. Rune
berg: Pavo. Heidenstam: Gunnel F. Bröllopsmarchen. Ett gammalt Bergtroll. Skal
den W. Hans Högvördighet. Sång efter Skördeanden. Elie Himmelsfärd. Farbror 
Bergklint. En herrelös hund. Far och jag. Af Röde Orm. D. Norsk litteratur: 
Falk. III: Bergmanden. Et Rimbrev. Hvori, jeg blev digter. Ja, vi elsker. Mit følge. 
Gamle Noreg. Ved Rundarne. Obstfelder: Dag. Vi overlever. 17. maj 1940. Af Det 
store spelet.

23



TILLÆG II

3mx: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i da. litt. I-III. Borup Jensen: Håndbog
i verdenslitt. Ferlov m.fl.: Svensk og norsk litt. Brøndsted og Møller Kristensen: 
Danmarks litteratur. Erik Hansen: Sprogiagttagelse. Hovedværker: DLF-udgaver.
A. Dansk litteratur, større værker: En landsbydegns dagbog. Vildanden. Anna Sophie 
Hedvig. B. Dansk litteratur: Falk. I: Bjarkemål. Den Højes ord. Hr. Torbens datter. 
Ebbe Skammelsøn. En formaning til folket. Sorrig og glæde. Disputatsscene af p. p. 
Om mig selv. Rungsteds lyksaligheder. Manheim. Guldhornene. Af Aladdin. Strand
bakken. Mester Ole Vind. Falk. II: Hauch: Bekiendelse. Kunstneren ml. opr. Klok
ken. Af En sjæl efter døden. Tidlig skilsmisse. Adams brud m. Alma. Ligevægten 
ml. det. æst. Af En jøde. Falk. III: Indl. t. Hovedstrømninger. Indl. t. Marie Grubbe. 
Engelske socialister. Ørneflugt. Ved vejen (indl.). Ahasvérus. Bekendelse. Confiteor. 
Den Druknede. Røg. Af Et lille kræ. På Memphis st. Morgen. Henrettelsen. Torden 
i syd. Omkr. En idealist’s urpr. Da seeren tav. Skorstensrøg. Efter Bikini. Paradis
æblerne. C. Svensk litteratur: Bellman: ep. 3. Odalbonden. Tegner: Epilog. Idyll och 
epigram 27. Dressyren börjar. Skalden W. Den gamla goda tiden. Eden. Dalmålaren. 
En kopp te. Hissen som gick. Af Kallocain. Brev från en oljare. Af Strändernas svall. 
Vad suckar leksakslådan. En olycksdag. D. Norsk litteratur: Ferdaminmi. Af Knuda- 
heibrev. Af Markens grøde. Af Christianus Sextus. Af Huset i mørkret.

3my: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I-III. Borup Jensen:
Håndbog i verdenslitteratur. Rehling og Hasselberg: Svenske forfattere i udvalg. 
Brøndsted og Møller Kristensen: Danmarks litteratur. Erik Hansen: Sprogiagttagelse. 
Branner: Røde heste i sneen (Dansklærerforeningen). Martin A. Hansen: Martsnat 
(Dansklærerforeningen). Dansk lyrik 1915-55 (Dansklærerforeningen). Dansk lyrik 
1955-65 (Dansklærerforeningen). Halvfemsernes lyrikere (Dansklærerforeningen) 
Tom Kristensen i poesi og prosa (Dansklærerforeningen). Villy Sørensen: Sære hi
storier (Tranebog). A. Dansk litteratur: Den stundesløse. Vildanden. Fugls føde (Tra
nebog). B. Dansk litteratur: Den høies ord. Germand Gladensvend. Ebbe Skammel
søn. Sorrig og glæde. Rungsteds lyksaligheder. Gaffelen. Her vil ties. Perspektivkasse- 
manden. Strandbakken. Nattergalen. Kunstneren mellem oprørerne. Posthuset i 
Hirscholm. Tidlig skilsmisse. Adams brud med Alma. Phantasterne. Indledn. t. Ho
vedstrømninger. To verdener. Arabesk. Ørneflugt. Frækenen. Røg. Fusijama. Columbus. 
Atlantis. Drengen med æblet. Jørgen Stein. En Idealist. Odderen (Martsnat). Angst 
(Røde heste). Der rider en rytter. Credo. Solsort. Her er. Bukserne (Ny dansk prosa). 
Den fremmede (Ny dansk prosa). Det ukendte træ (Ny dansk prosa). C. Svensk 
litteratur: Epilog. Bröllopsmarchen. Vackert väder, Atlantis. Skalden wennerbom. 
Syndens lön. Far och jag. Magnus och Olle. D. Norsk litteratur: Garman og Worse. 
Det store spelet. E. Anden udenlansk litteratur: Falken. En følsom rejse. Henrik IV. 
To kvinder fra Florida. Rødt og sort. Forårshelg. Ode til Vestenvinden. I fangekolonien.

3mz: Ferlov m.fl.: Svensk og norsk litteratur (1958). Brøndsted og Møller Kristensen:
Danmarks litteratur (1963). Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litte
ratur 1-3 (1957). Bülow-Hansen m.fl.: Dansk stil (1967). A. Dansk litteratur: Bli
cher: En landsbydegns dagbog. Ibsen: Vildanden. Martin A. Hansen: Løgneren.
B. Dansk litteratur: Gunlaug Ormstunges saga kap 1-5. Havbor og Signelil. Ger
mand Gladensvend. Torbens datter. Ebbe Skammelsøn. Far, Verden, far vel. Om 
mig selv. Den kiedsom Vinter. Arendse. Manheim. Perspektivkassemandens billeder. 
Morgenvandring. De tvende kirketårne. Strandbakken ved Egeløkke. De levendes land. 
Mesteren kommer. Der staar et slot. Bekendelse (Hauch). Lang ved naturforsker
mødet. Licentiaten. En sjæl efter døden.. Posthuset i Hirschholm. En sommernat. 
Sjælland. Adams Bryllup. Nattergalen. Klokken. Fru Marie Grubbe (indl.). Engelske 
socialister. Improvisation ombord. Hum Galgebakke. Bekendelse (Jørgensen). Be-
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kendelse VII (Stuckenberg). Den druknede. Kirstens sidste rejse. Graven i sne. Tor
den i syd. Morgen. En idealist. C. Svensk litteratur: Runeberg: Idyll och epigram 
1, 27. Strindberg: Dressyren börjar. Benedictsson: Giftermål på besparing. Fröding: 
Den gamla, goda tiden. Vackert väder. Våran prost. Skalden Wennerbom. Karlfeldt: 
Dalmålaren. Karlfeldt: Svarta Rudolf. Söderberg: En kopp te. Engstrøm: Orgier. 
Bergman: Farmor och Vår Herre. Lagerkvist: Hissen. Lo-Johansson: En olycksdag. 
Hedberg: Vad suckar. Norsk litteratur: Wergeland: Kapellaniet forvandles. Ibsen: De 
tre. Kielland: En middag. Undset: Kristin Lavransdatter. Aukrust: Skalden.

ENGELSK

3sa: Opgives til eksamen: New Swan Shakespeare (Advanced Series): Hamlet: Act III
1, 2. Two Centuries of English Poetry: ss 12-15, 40—47, 56-58, 73, 107-109. A Con
temporary Reader: ss 113-123. Anthony Sampson, The Anatomy of Britain Today: 
ss 197-202, 230-231. The Dickens Reader: ss 50-57. Eng. forf. Thomas Hardy: Tess 
of the D’Urbervilles: ss 8-17, 40-47. Barnard Shaw: Candida (Penguin) ss 141-160. 
Golding: Lord of the Flies (Penguin) ss 119-137. Eng. forf. Arthur Miller: Death 
of a Salesman: 16n-22ø, 26n-35m, 79n-86m, 93ø-97n, 110-124. I 2. og 3. gymnasie
klasse er læst: New Swan Shakespeare (Advanced Series): Hamlet: Act I 1, 2, 3 
(0-55 eks, 55-136 int.), 4 (eks), 5 (eks). Act II 1, 2 (0-85 eks, 85-220 int, 220- 
520 eks, 520-580 int). Act III 1, 2, (3+4 eks). Two Centuries of English Poetry: 
ss 10-16, 18-22, 23-28, 40^17, 56-64, 66-68, 70-73, 79-81, 88-94, 96-99, 101-109, 
112, 120, 142. A Contemporary Reader: ss 113-123. Anthony Sampson: The Anatomy 
of Britain Today (Harper & Row): 192-193, 195-205, 221-222, 224-225, 230-231, 
385-386, 679-681. The Dickens Reader: ss 50-88. Eng. Forf. Thomas Hardy: Tess 
of the D’Urbervilles: ss 8-17, 40-47. Resten læst ekstensivt. Bernard Shaw: Candida 
(Penguin) Acts I + II ekstensivt. Act III intensivt. Arthur Miller: Death of a 
Salesman: ss 16-22, 26-35, 79-86, 93-97, 110-124. Resten er læst ekstensivt. Ka
thrine Mansfield: The Singing Lesson (Oxford). Robin Cook: The Legacy of the 
Stiff Upper Lip (Hutchinson) ss 25-27, 31-51, 179-181. Golding: Lord of the Flies 
(Penguin) ss 118-137. Resten er læst ekstensivt. Huxley: Brave New World (Pen
guin).

3sb: Opgives til eksamen: Shakespeare: Macbeth (New Swan) I 5, 7; II 1, 2, 4; V 1,
3, 5. Two Centuries of English Poetry (5th ed.), p 10-11, 16-17, 68-71, 101, 
153-154, 168-170, 173, 181-182. T. S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock 
(dupl.). Philip Larkin: At Grass (dupl.). Shaw: Arms and the Man (Gad), p. 20, 
11-33, 36. James Joyce: Dubliners (Penguin): p. 34-40, 97-104, 183-189. Seven 
British Short Stories (Gad), p. 50-56. Arthur Miller: Death of a Salesman (Pen
guin), p. 70-77n, 99m-109. Sillitoe: The Loneliness of the Long-Distance Runner 
(Pan) p. 7-18. Samples of British and American Literature (Gyldendal) p. 112-120. 
American Literature - Four Themes (Gyldendal), p. 215-225. Muriel Spark: The 
Go-Away Bird (Penguin), p. 11-21. The British Spirit (3rd. ed., Gyldendal), p. 160- 
167. Five by Five (Gyldendal), p. 53-58. I 2. og 3. gymnasieklasse er læst: 
Shakespeare: Macbeth (New Swan), Acts I ,11, III & V. Shakespeare: Macbeth (New 
Swan) Act IV. To Centuries of English Poetry, p. 9-11, 16-17, 38-39, 55, 65-66, 
68-71, 82-86, 101, 112-115, 117-118, 123-124, 133-134, 150-155, 167-174, ISO- 
183, 191-196. T. S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock (dupl.). Philip 
Larkin: At grass (dupl.). Ted Hughes: The Casualty (dupl.). Thom Gunn: Con
sidering the Snail (dupl.). Adrian Henri: Tonight at Noon; Don’t Worry (dupl.). 
Shaw: Arms and the Man (Gad), Act II; Acts I & III. James Joyce: Dubliners (Pen
guin), p. 34-40, 84—104, 173-212. James Joyce: Dubliners (Penguin), p. 212-220.
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2mx:
2tny:

2mz:

Seven British Short Stories (Gad), p. 50-66, Seven British Short Stories, p. 9-17, 
40-49. Muriel Spark: The Go-Away Bird (Penguin), p. 11-21. Muriel Spark: The 
Go-Away Bird, p. 21-32, 46-56, 135, 141. Sillitoe: The Loneliness of the Long-Distance 
Runner (Pan) p. 7-18 - p. 18-48. Wesker: Chips with Everything (Penguin). 
Samples of Brit. & Am. Lit. (Jørgensen & Conrad), p. 28-50, 53-58, 61-68, p. 112— 
120. The British Spirit (3rd ed., Gyldendal), 160-67. Arthur Miller: Death of a 
Salesman (Penguin) p. 7-12, 63-78ø, 99-109, p. 12-63, 78-99, 109-112. American 
Literature - Four Themes (Gyldendal), p. 215-225, p. 42-48, 162-181, 195-212, 
225-238. Five by Five (Gyldendal), p. 53-58, p. 58-98. The American Theatre 
(Lee Davis, Gyldendal). Ernest E. Goodman: The Negro View of Contemporary 
America (dupl.). Kenneth Keniston: Youth, Change and Violence (dupi.) (læst 
af 22 elever). Robert Harris: Activism Without Rhetoric (dupl.). Edward Schwartz: 
A View from the Liberal-Left (dupl.) (læst af 4 elever).

Opgives til eksamen: Facts and Fiction: s. 13-20, 52-71, 78-96. Eng. forf.: Arthur 
Miller: Death of a Salesman: s. 16n-22ø, 26n-35m, 79n-86m, 93ø-97n, 110-124. 
Golding: Lord of the Flies (Penguin) s. 119-137. I 1. og 2. gymnasieklasse er læst: 
A Modern English Omnibus: s. 5-66, 94-120, 121-168 (eks). Facts and Fiction: 
s. 7-20, 43-71, 78-96. George Orwell: Animal Farm. Eng. forf. Arthur Miller: 
Death of a Salesman s. 16n-22ø, 26n-35m, 79n-86m, 93ø-97n, 110-124. Resten er 
læst ekstensivt.Golding: Lord of the Flies (Penguin) s. 119-137; s. 7-118 er læst 
ekstensivt.

On England and America: The Adder. The Fishing-Boat Picture. Saturday After
noon. Animal Farm, X. Sillitoe: The Loneliness, III. The Road to Wigan Pier, 
s. 142n-148ø, 152ø-157. The Catcher in the Rye, kap. 16, 22. I 1. og 2. gymnasie
klasse er læst: Ring Hansen og Mouridsen: On England and America, 1962: The 
Room. The Adder. Miss Bracegirdle. The Voice. The Fishing-Boat Picture. A Village 
Celebration. Saturday Afternoon. Mr. Know-All. Life of Ma Parker. A Shilling. You 
Touched Me. The Devil and Daniel Webster. The Leader of the People. Love is 
Immortal. I Can’t Breathe. Artikel fra »Time«, Biology. Orwell, Animal Farm (Pen
guin) I-IV, VI-IX, V, X. Sillitoe: The Loneliness of the Long-Distance Runner 
(Longman’s Modern Classics) I, II, III. England in the Twentieth Century, I (1965): 
The Road to Wigan Pier. Salinger: The Catcher in the Rye (Penguin) kap. 16, 22, 
resten.

3sa:

TYSK

Opgives til eksamen: Af Faust: Nacht (vers 1-351). Marthens Garten (vers 1930- 
2061). Af Maria Stuart: I 7-8, III 4-5. Af Deutsche Poesie: Frühlingsfeier. Will
kommen und Abschied. Mignon. Zauberlehrling. An die Freude. Der Handschuh. 
Lorelei. Die Grenadiere. Die Tendenz. In der Sistina. Der Arbeitsmann. Af Stimmen 
unserer Zeit: nr. 11-18-24. Af Buddenbrooks (1963): s. 47-65n. Af Leben des Ga
lilei: 8. og 14. bill. I 2. og 3. gymnasieklasse er læst: Faust v. G. Ostergaard. Maria 
Stuart v. J. Henriksen, I-III-V, resten. Hertig u. Kristensen: Deutsche Poesie. Früh
lingsfeier. Heidenröslein. Willkommen u. Abschied. Mailied. Prometheus. Mignon. 
Erlkönig. Zauberlehrling. An die Freude. Der Handschuh. Lorelei. Grenadiere. Die 
Tendenz. In der Sistina. Der röm. Brunnen. Noch einmal. Der Arbeitsmann. Budden
brooks, udv. v. Winkler, 1963. Brecht: Leben des Galilei, 8. & 14. bill., resten. 
Borch-Madsen m. fl.: Stimmen unserer Zeit (1962): nr. 4-10-12-16-19-20-22-23- 
11-18-24.
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3sb: Opgives til eksamen: Goethe - Auswahl: Herder (s. 21-24), Die Leiden des ungen
Werthers (35-45), Urfaust (45-51). Schiller: Maria Stuart I 2, 7-8; II 8; III 4; 
IV 10; V 13. Mann: Buddenbrooks s. 12 »Wie aufrichtig betrübt..« - s. 24 »Konsul 
Buddenbrook sagte zu seiner Gattin«. Brecht: Der gute Mensch von Sezuan s. 7-29. 
Kultur und Charakterbilder: Friedrich der Grosse. Schiller und die Hilfe aus Däne
mark. Poesi: Willkommen und Abschied. Mignon. Erlkönig. Der Fischer. Der Hand
schuh. Der Ring des Polykrates. Sehnsucht. Frische Fahrt. Die Weber. De Musik 
kommt. Schlechte Zeit für Lyrik. I 2. og 3. gymnasieklasse er Lest: Goethe-Auswahl 
(v. Hojberg Christensen und Sigtryggsson udg. 1939): s. 7-14 Im Elternhause. Briefe 
der Frau Rat; s. 18-24 Ankunft in Strassburg. Dass Strassburger Münster. Herder; 
s. 25-29 Sesenheim; s. 33-45 Aus einem Briefe Kestners. Aus den »Leiden des jun
gen Werthers«, s. 45-49 Aus dem »Urfaust; s. 62-64 Prometheus, s. 74-76 Grenzen 
der Menschheit. Das Göttliche; 78 Mignon. 83-93 Aus der »Italienischen Reise«; 
141-158 Die Faustdichtung. Schiller: Maria Stuart (v. Jørgen Hendriksen). Th. Mann: 
Buddenbrooks (udv. v. Winkler 1954). Brecht: Der gute Mensch von Sezuan (Suhr
kamp) s. 7-29, s. 30-144. Zweig: Schachnovelle (v. Werner). Digte: Deutsche 
Poesie (v. Hertig, Kryger Kristensen og Lange). Luther: Ein feste Burg. Gryphius: 
Tränen des Vaterlandes. Hagedorn: Die Küsse. Der Wettstreit. Uz: Frühlingslust 
Brockes: Gottes weise Macht. Gellert: Das Land der Hinkenden. Goethe: Mit einem 
gemalten Band. Heidenröslein. Willkommen und Abschied. Mailied. Der Fischer. 
Erlkönig. Schiller: Der Handschuh. Der Ring des Polykrates. Eichendorff: Sehn
sucht. Frische Fahrt. Heine: Die Grenadiere. Die Weber. Liliencron: Die Musik 
kommt. Bachmann: Anrufung des grossen Bären. Brecht: Schlechte Zeit für Lyrik. 
Der Schneesturm. Sigtryggsson und Rossen: Deutsche Kultur- und Charakterbilder 
(8. udg.): Die Wartburg. Die alte deutsche Stadt. Friedrich der Grosse. Im Weimar 
bei Goethe zu Gaste. Schiller und die Hilfe aus Dänemark. Romantische Kunst.

2mx: I alt er læst i 1. og 2. gymnasieklasse: Alfred Andersch: Sansibar (Fischer Bücherei
1960 u. ff.) s. 7-28, 57-171, s. 29-56. Aus: Bertolt Brecht: Leben des Galilei (Suhr
kamp. 1962) s. 7-46, 61-88, 120-38, s. 47-60. Thomas Mann: Buddenbrooks (Hrsg, 
von Hans Winkler 1963): s. 7-16, 31-51, 60-68, s. 17-26. Stimmen unserer Zeil 
(Hrsg, von Borch-Madsen, Jørgensen og Kamp. 5. Auflage). Fallada: Einer von 
Millionen. Fallada: Und da werden sie was erleben! Remarque: Religion oder Poli
tik? Wiechert: Johannes im Toten wald. Zweig: Der Krieg bricht aus. Böll: Und 
sagte kein einziges Wort. Neuere deutsche Erzähler (Hrsg, von Ring Hansen 1964). 
Schnurre: Die Falle. Jünger: Der Knopf. Moderne tyske noveller (Hrsg, von Carl 
Gad. 1957). Schnitzler: Der blinde Geronimo. Hueck-Dehixo: Taft zum Kragen 
s. 44-55, I. 13, s. 55, I. 14-58. Waggerl: Landstreicher. Borchert: Die Küchenuhr. 
Kulturgeschichtliche Lesestücke (Hrsg, von Ring Hansen u. Stærmose. 1961). 
Glaeser: Für Deutschland side 196-204, 1. 13, s. 204, 1. 14—209. 100 deutsche Ge
dichte (Hrsg, von Carl Gad. 1959). Schiller: Der Handschuh, Der Ring des Poly
krates. - Goethe: Erlkönig, Prometheus, Grenzen der Menschheit. Hilfsmittel: A. 
Rossen: Øvebog til tysk sproglære. Houken og Stenbjerre: Elementær tysk gramma
tik. DR-skoleudsendelser.

FRANSK

3sa: I 1. gymnasieklasse er læst: Mauger: Langue et Civilisation Françaises I. Bruun,
Holst-Jensen, Roskjær: Elementært fransk-Mathiote.
I 2. gymnasieklasse er læst: Saint-Exupéry: Le Petit Prince. Anouilh: Le Bal des 
Voleurs. La famille Dupont (Skoleradio).
I 3. gymnasieklasse er læst: Sartre: Les jeux sont faits. Gide: La symphonie pastorale.
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O. Svanholt: Franske tekster s. 7-22, 40-60. Sten og Hyllested: Fransk grammatik. 
Heurlin: En français, s’il vous plait!
Ekstensivt klassevis eller individuelt: Skoleradio: La famille Dupont, Formules de 
politesse, Yves Montand, Georges Brassens.

3sb: I 1. gymnasieklasse er læst: Mauger: Cours de Langue et de Civilisations française.
I 2. gymnasieklasse er læst: Hugo: Fantine. Verne: Le tour du monde (edit, facile). 
Eggle: La Vie en prose.
I 3. gymnasieklasse er læst: Sartre: Les jeux sont faits (Gyld.) side 8-88. Ring Han
sen & Husum: Choix de contes modernes: s. 7-13, 15-20, 20-33, 33-46, 51-57, 
57-67, 67-84, 84-100.
Ekstensivt klassevis eller individuelt: Sartre: Samme side 88 ud.

3mx: I 1. gymnasieklasse er læst: Mauger: Cours de langue et de civilisation françaises I.
Bruun, Holst-Jensen, Roskjær: Elementært fransk, Le galerien. Heurlin: Vi øver 
elementært fransk.
I 2. gymnasieklasse er læst: Leonardsson, Musman: Le commissaire Grasset aux 
Tropiques. (Natur & Kultur, Français facile). Leonardsson: Øvningsbok och ord
listor til samme. Verne: Le tour du monde en 80 jours (Hachette). Sartre: 
L’Engrenage. La famille Dupont I-V. Heurlin: En français, s’il vous plait. Hyllested, 
Sten: Fransk grammatik.
I 3. gymnasieklasse er læst: Hugo: Fan tine (Hachette). Ring Hansen, Husum: Choix 
de contes modernes 7-12, 13-14, 15-19, 33^45, 67-83, 84-99, 131-146. Ring Han
sen, Husum: Retroversioner til Choix de contes. Sartre: Le jeux sont faits. Øvelser 
i sproglaboratorium på grundlag af Heurlin: En français, s’il vous plait samt Børge 
Spang-Thomsen: Exercices audio-oraux med tilhørende lydbånd.
Læst ekstensivt, klassevis eller individuelt: Hougron: Je reviendra a Kandara. Skole: 
radio: Udover La famille Dupont er brugt: Ionesco: La leçon. Arrabal: Pique-nique 
en campagne. Becket: Tous ceux qui tombent.

3my: I 1. gymnasieklasse er læst: Mauger: Cours de Langue et de Civilisation Françaises.
Saint-Exupéry: Le Petit Prince.
I 2. gymnasieklasse er læst: Saint-Exupéry: Le Petit Prince (afsluttet). Jean-Paul 
Sartre: L’Engrenage.
I 3. gymnasieklasse er læst: O. Svanholt: Franske tekster (uddrag). Camus: L’Etranger 
(delvis ekstensiv).
Ekstensivt klassevis eller individuelt: Sten og Hyllested: Fransk grammatik. Skole
radio: Ionesco: La Leçon. Formules de politesse m. fl.

3mz: I 1. gymnasieklasse er læst: Mauger: Cours de Langie et de civilisation françaises 1.
I 2. gymnasieklasse er læst: Dumas: Au service du roi (les trois monsquetaires) Ha
chette Librairie. Laugesen: Lectures Faciles (Aschehoug) p. 1-86.
I 3. gymnasieklasse er læst: Sartre: Les jeux sont faits (Le français pour tous). O. 
Svanholt: Franske tekster (Gyldendal) p. 17-61. Ring Hansen og Husum: Choix de 
contes moderne (Schultz) 7-20, 33-46, 67-84, 122-131, 167-178. Sten og Hyllested: 
Fransk grammatik. Fransk stiløvelse
Ekstensivt klassevis eller individuelt. Skoleradio: Ionesco: La Leçon ( + introduk
tion og interview). Yves Montand, Charles Aznavour, Georges Brassens »Les jeux 
sont faits« (ekstensivt p. 98-153).
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LATIN

3sa: Til eksamen opgives: Cæsar I 1-14 (incl.) V 1-12 (ind.). Cicero: in Verrem IV, 60-
87, V, 158-161. In Cat. I, III, 1-15 (incl.). Ad Att. III, 3^-5. Ad Fam. XIV, 4-2-1. 
Livius.

3sb: Til eksamen opgives: Caesar V 1-11, 15-38. Cicero Cat. III. Verres IV, V. Ad fam.
XIV 4, 2. XVI 4.

2sa: Til eksamen opgives: Cæsar V 1-25. Cicero: In Catilinam III. Sallust: side 132-142.
Ciceros breve: s. 147, 150, 153-158. Plinius: brevene 3 og 4.

2sb: Til eksamen opgives: De bello Gallico 5. bog kap. 26-52. In Gatilinam III. Cicero
breve fra landflygtigheden (s. 153-162). Horats: Oder. Ovid: Pyramus et Thisbe.

2sc: Til eksamen opgives: Høeg: Cæsar III (undtagen kap. 13-15). Cicero, ad q fr. II 3.
Nielsen og Krarup: Cicero, in Verrem IV, in Catilinam I § 7-§ 135. Sallust, Catilina, 
52. Cicero, ad fam. XIV 4, ad Att. IV 1, ad fam. XVI 4. Krarup: Catul, 2. Horats, 
2, 3, 5, 8, 13. Ovid, 2.

OLDTIDSKUNDSKAB

3sa: Til eksamen opgives: Drama: Sofokles, Antigone. Poesi: Iliaden I, VI 313-529. Odys
seen VI, XXI 381-434. Prosa: (Kragelund) Herodot s. 29-43, 46-55. Thukydid s. 
67-78, 91 n (Athenæerne) - 94. Platon, Apologien, Kriton. Følgende kunstværker er 
specielt gennemgået: Flg. afsnit efter Bundgaard: Kretisk-mykensk kunst: attiske vaser 
(geometriske vaser incl.); bronceskulptur (Myron og Polyklet incl.); Akropolis. Bil
leder efter Klassisk kunst, Hellas (6. udg.): 27, 30, 37a b, 48, 50, 59, 64, 90, 114, 119.

3sb: Til eksamen opgives: Drama: Medea (v. Garff og Hjortsø). Poesi: Efter Ostergaard:
Iliaden I. Odysseen I, II, IX. Prosa: Kragelund: Græske historikere 3 s. 9-27, 37^13, 
83-94. Foss og Krarup: Forsvarstalen, Kriton. Følgende kunstværker er specielt gen
nemgået: Kretisk-mykensk kunst (billedhefte nr. 2, 4-5, 7, 9, 19, 21). Delfi, Olympia, 
Akropolis, Det græske teater, Dipylonvase, Kleobis, Skål (Bundg. s. 47), Vognstyrer, 
Heraklesmetope (Bundg. s. 62). Diskoskaster. Doryforos, Hermes, Nike fra Samo- 
trake, Belvederisk torso (Bundg. s. 112 og 113).

3mx: Til eksamen opgives: Drama: Antigone. Poesi: Iliaden I. Odysseen II. XIX. Prosa:
Kragelund: Græske historikere s. 9-27, 83-94, 95-103. Platon: forsvarstalen, Kriton. 
Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Kretisk-mykensk kunst (Bruhn og 
Hjortsø nr. 2, 4, 5, 7, 9, 19, 21), Dipylonvasen, dorisk stil, Delfi, Kleobis, skål 
(Bundg. 47), Vognstyrer, Olympia, Heraklesmetope (Bundg. s. 62), Diskoskaster, 
Doryforos, Akropolis, Hermes, Teatret, Korintisk søjle, Nike fra Samotrake, Belvederisk 
torso (Bundg. s. 112-113).

3my: Til eksamen opgives: Drama: Antigone (v. Niels Møller). Poesi efter Østergaard:
Iliaden I. Odysseen II og XIX. Prosa: Kragelund: Græske historikere 3: s. 9-27, 
83-94, 95-103. Foss og Krarup: Forsvarstalen, Kriton. Følgende kunstværker er spe
cielt gennemgået: Kretisk-mykensk kunst (billedhæfte nr. 2, 4-5, 7, 9, 19, 21, Delfi, 
Olympia, Akropolis. Det græske teater. Dipylonvase. Kleobis. Skål (Bundgaard s. 47), 
Vognstyrer, Heraklesmetope (Bundgaard s. 62). Diskoskaster. Doryforos. Hermes. Nike 
fra Samotrake. Belvederisk torso. (Bundgaard s. 112 og 113).
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3tnz: Til eksamen opgives: Drama: Sofokles: Antigone. Poesi: Iliaden: 1. sang. Odysseen:
1. sang, vers 1-10, 6. og 7. sang .Prosa: Græske historikere s. 9-33, 83-94. Forsvars
talen. Kriton. Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Kleobis. Skål (Bund- 
gaard s. 45). Kæmpende gud. Vognstyrer. Atlasmetope (Bundgaard s. 62). Diskos
kaster. Spydbærer. Hermes. Belvederisk torso. Venus fra Kyrene. Kreta og Mykene. 
Delfi. Olympia. Akropolis. Teatret.

2sa, 2sb: Til eksamen opgives: Drama: Sofokles: Antigone. Poesi: Iliaden: 1. sang. Odysseen:
1. sang, vers 1-10, 6. og 7. sang. Prosa: Græske historikere s. 9-33, 83-94. Forsvars
talen. Kriton. Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Kleobis. Skål (Bundgård 
s. 45). Kæmpende gud. Vognstyrer. Atlasmetope (Bundgaard s. 62). Diskoskaster. 
Spydbærer. Hermes. Belvederisk torso. Venus fra Kyrene. Kreta og Mykene. Delfi. 
Olympia. Akropolis. Teatret.

2sc: Til eksamen opgives: Drama: Sofokles, Antigone. Poesi: Iliaden I, 1-363, II, VI 119
-236, XVI. Odysseen VI. Prosa: Herodot, s. 1-T1, 31-34, 52 (kap. 131) - 56, 79 
(kap. 49) - 87 (kap. 75 incl.). Platon, Apologien, Kriton, Faidon. Følgende kunst
værker er specielt gennemgået: Flg. afsnit efter Bundgård: Kretisk-mykensk, attiske 
vaser (geometriske vaser incl.), bronceskulptur (Myron og Polyklet incl.). Akropolis. 
Billeder efter klassisk kunst, Hellas. 27, 30, 37 a b, 48, 50, 59, 64, 90, 114, 119.

2mx: Til eksamen opgives: Drama: Antigone (ved Niels Møller). Poesi: Efter Østergaard:
Iliaden 1. sang. Odysseen 1., 1-10 og 2. og 9 (fra v. 181) og 11. sang. Prosa: Krage
lund: Græske historikere p. 9-27, 33-37, 63-78. Platon: Forsvarstalen og Kriton. 
Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Kretisk-mykensk kunst( billede nr. 1,
2, 5, 8 og 9 i Klassisk kunst). Løveporten i Mykene. Vase i geometrisk stil (Bund
gaard p. 15). Kleobis. Kalvebæreren. Skål (Bundgaard p. 47). Vognstyrer. Olympia. 
Diskoskaster. Spydbærer. Akropolis. Hermes. Belvederisk torso (Bundgaard p. 112— 
113). Nike fra Samotrake. Teatret. Atlasmetope.

2my, 2mz:TA eksamen opgives: Drama: Antigone. Poesi: Iliaden I. Odysseen IL XIX. Prosa: 
Kragelund: Græske historikere s. 9-27, 83-94, 95-103. Platon: forsvarstalen, Kriton. 
Følgende kunstværker er specielt gennemgået: Kretisk-mykensk kunst (Bruhn og 
Hjortsø nr. 2, 4, 5, 7, 9, 19, 21). Dipylonvasen, dorisk stil, Delfi, Kleobis, skål 
(Bundg. 47), vognstyrer, Olympia, heraklesmetope (Bundg. s. 62), discoskaster, dory- 
foros, Akropolis, Hermes, teatret, korintisk søjle, Nike fra Samotrake, belvederisk 
torso (Bundg. s. 112-113).

HISTORIE

3sa: Gads historie for gymnasier og seminarier, bd. 1-2 (1965), bd. 3 (1964), bd. 4, 1
1965), bd. 4, 2 (1966). Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag 

(1966). Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede (1962) v. Jan Steenberg. 
Kilder til Danmarks historie efter 1660 (IV, 1962) v. Hakon Müller. Kilder til Dan
marks historie (V, 1942) v. Fussing og Knudsen. Kilder til Danmarks politiske historie 
1920-1939 (1967) v. Kårsted og Samuelsen. Elin Bach: Ludvig XIV (1961). Kul
turhistoriske tekster (1965) v. Hakon Stangerup. Hyrdebrev fra de nordiske biskopper 
om pave Paul VI’s rundskrivelse »Humanæ Vitæ« (særtryk. Kbhvn. 1968, Katolsk 
Pressetjeneste). Septemberforliget (særtryk). Hovedaftalen af 1960 (tillæg i »Kierke- 
gård og Winding«. Danm. i dag). Avisudklip: Forløb af og kommentarer til strejkebe
vægelsen 1970. Hans Jensen, Th. Nørlyng og F. C. Kålund-Jørgensen: Vort folks hist.
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i bill. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder (1951). Ilsøe og Jonsen: 
Verdenshistoriske billeder. Stor udgave (1963). Gyldendals historiske atlas. Statistisk 
årbog. Mellemfolkeligt samvirke, Europabevægelsen i Danmark, FN’s informationskon
tor: Pjecer vedr. markedsdannelser, FN og U-landene. Tidens stemme 1967-70. DR- 
skoleudsendelser, spee. vedr, samfundslæren.
Ekskursioner, museumsbesøg. 1967: Nationalmuseet (oldtidshistorien). Glyptoteket. 
1969: ekskursion (Gisselfeld, Lystrup, Nysø, Karise kirke og kapel, Bregentved kirke
fløj). 1970: Folketinget. Retsmøde.

Til eksamen opgives:
Før 1900: Humanisme, reformation og religionskampe i Europa. Gad, 2 (1965): side 
215-39, 343-425. Enevælden (i Frankrig, Preussen, Rusland og Danmark). Gad, 3 
(1964): side 9-42, 56-61, 71-99, 105-10, 179-95, 205-16, 220-23, 229-35, 256-78, 
283-86. Europæisk ekspansion og imperialisme. Gad, 3 (1964): side 129-56, 467-93. 
Gad, 4, 1 (1965): side 120-149. Elin Bach, Ludvig XIV: side 26-32, 63-72. Hakon 
Stangerup, Kulturhist. tekster: side 100 f (Rabelais), 104 f (Montaigne), 111-13 
(Erasmus), 113-16 (Luther). Billeder: 102, 230-231, 143-144, 204, 206, 219, 226, 
228, 229.

Efter 1900: U.S.A., Sovjetunionen, Storbrittanien, Tyskland og Norden ca. 1918-39. 
Europa 1945-0. 1950. Indenrigspolitik i Norden 1945-0. 1965. Afrikas afkolonisering. 
Latinamerika. Gad 4, 1 (1965): side 175-91, 196-98, 200-204, 221-243, 248-57, 258 
-87. Gad 4, 2 (1966): side 369-79, 386-438, 560-80, 653-63, 668-710. Hakon Mül
ler, Kilder til Danmarks historie 1864-1920: side 82-87. Kårsted & Samuelsen, Kilder 
til Danmarks historie 1920-39: side 21-45.

Samfundslære: Kierkegård og Winding: Danmark i dag. Familie og samfund (s. 18-41). 
Undervisning og oplysning (s. 50-59). Kirke og folk (s. 60-65). Folkestyrets opbyg
ning (s. 73-97). Lov og ret (s. 123-33). Erhvervene (s. 174-99). Lønmodtagerne (s. 
199-207).

3sb: P. Munch: Verdenshistorie 1-3 1963-65. Kierkegård og Winding: Nordens historie
1-2 1964-65. Kierkegård m. fl.: Danmark i dag. 1966. Kilder til Danmarks historie 
i 12. årh. Th. A. Müller: Frederik d. Store. Kilder til Danmarks historie 1864-1920. 
Kilder til Danmarks politiske historie. 1920-1939. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Dan
marks historie i billeder. 6. udgave.
Ekskursioner, museumsbesøg: Ekskursioner til Sorø, Bjernede, Fjenneslev og Ringsted, 
Antvorskov, Gerlev kirke (kalkmalerier) og Trelleborg. Ekskursioner til København 
(besøg i Folketinget, byvandring på Slotsholmen). Eleverne får adgang til at over
være en retssag i Slagelse.

Til eksamen opgives:
Før 1900: Højmiddelalderen (ca. 900-ca. 1300) Munch I s. 232-282. Danmark ca. 
1050-1241 Kierkegaard og Winding: s. 36-65. 18. århundrede (til den franske revo
lution) Munch II. s. 94-179. Norden 1660-1814. Kierkegaard og Winding, s. 142- 
199. Kilder til Danmarks historie i 12 årh. 4 nr. 15, 16, 17, 40, 44, 45, 46. Th. A. 
Müller: Frederik d. Store. Billeder efter Andrup m. fl. Danmarks historie i billeder 6: 
nr. 70, 71, 76-77-80, 81, 78-79, 85 (90), 172, 208-11, 255. Munch II. s. 71.

Efter 1900: Versaillesfreden, Sovjetunionen 1919-1945. U.S.A. 1920-45. Folkeforbun
det, Det britiske folkesamfund, Frankrig 1919-45, Tyskland 1918-39, Den anden 
Verdenskrig. F.N. (Munch III. s. 61-96, 123-33, 136-63, 189-240, 241-50) Kierke
gaard og Winding: Danmark 1914-1960 s. 27-37, 51-80, 93-95, 98-110, 111-136. 
Påskekrisen 1920 (efter Kilder til Danmarks politiske historie 1920-1939).
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Samfundslære: Folkestyrets opbygning, Forfatningsforhold i England, U.S.A. og Sovjet
unionen. Skatter, Lov og ret, Produktion, Priser, penge og kredit. Erhvervsfordelingen, 
Økonomi og politik (Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag 8: s. 73-107, 110-112, 115- 
133, 150-176, 208-234.

3mx (Det samme som 3sa.)

3my P. Munch: Verdenshistorie 1-3 1963-65. Kierkegaard og Winding: Nordens historie 
1-2 1964-65. Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag. 1966. Kilder til Danmarks historie 
i 12. årh. Th. A. Müller: Frederik d. Store. Kilder til Danmarks historie 1864-1920. 
Kilder til Danmarks politiske historie. 1920-1939. Andrup, Ilsøe og Nørlund: Dan
marks historie i billeder. 6. udgave.
Ekskursioner, museumsbesøg: Ekskursioner til Sorø, Bjernede, Fjenneslev og Ring
sted. Antvorskov, Gerlev kirke (kalkmalerier) og Trelleborg. Ekskursioner til Køben
havn (besøg i Folketinget, byvandring på Slotsholmen). Eleverne får adgang til at 
overvære en retssag i Slagelse.

Til eksamen opgives:
Før 1900: Højmiddelalderen (ca. 900-ca. 1300) Munch I s. 232-282. Danmark ca. 
1050-1241 Kierkegaard og Winding: s. 36-65. 18. århundrede (til den franske revo
lution) Munch II s. 94-179. Norden 1660-1814. Kierkegaard og Winding s. 142-199. 
Kilder til Danmarks historie i 12 årh. 4 15, 16, 17, 39, 40, 44 og 45. Billeder efter 
Andrup m. fl.Danmarks historie i billeder 6 nr. 70, 76-77-80-81, 78-79, 85 (90), 172, 
208-11, 255. Munch II s. 71. Th. A. Müller: Frederik d. Store.

Efter 1900: Versaillesfreden, Sovjetunionen 1919-1945. U.S.A. 1920-45. Folkeforbun
det, Det britiske folkesamfund, Frankrig 1919-45, Tyskland 1918-39, Den anden Ver
denskrig. F.N. (Munch III s. 61-96, 123-33, 136-63, 189-240, 241-50). Kierkegaard 
og Winding: Danmark 1914-1960 s. 27-37, 51-80, 93-95 ,98-110, 111-136. Påske
krisen 1920 (efter Kilder til Danmarks politiske historie 1920-1939).

Samfundslære: Folkestyrets opbygning, Forfatningsforhold i England, U.S.A. og Sovjet
unionen. Skatter, Lov og ret, Produktion, Priser, penge og kredit. Erhvervsfordelingen, 
Økonomi og politik (Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag 8: s. 73-107, 110-112, 115— 
133, 150-176, 208-234.

3mz: Gads Historie for gymnasier og seminarier, red. af Johs. Hoffmeyer og Kamma Struwe,
I-IV 1963 ff. Palle Eisenhardt og Kirsten Kristoffersen: Samfundsorientering 1968. 
Hakon Stankerup: Kulturhistoriske tekster, Kbh. 1966. Kildetekster i Erik Lund: 
Verdenshistorie I og II. Polybios: Af romernes statsforfatning (duplikeret uddrag). 
Rudi Thomsen: Det augustæiske principat., 2. udg. 1968. Elin Bach: Fra senantik til 
Renæssance. Elin Bach: Ludvig XIV, 2. udg. 1961. Kilder til Danmarks Historie, I, V, 
1968. Ilsøe og Jonsen: Verdenshistoriske billeder, 1963. Andrup, Ilsøe og Nørlund: 
Danmarks Historie i billeder, KBH. 1959. Walther Hof er: Der Nationalsozialismus, 
Dokumente 1933-1945, Frankfurt/Main 1957.
Ekskursioner, museumsbesøg: Ekskursion til Nationalmuseet i 1. g. Ekskursion til 
Gisselfeld, Bregentved, Lystrup, Jomfruens Egede og Nysø i 2. g. Ekskursion til 
Folketinget og Kofoeds skole i Kbh. i 3. g. Overværelse af retssag ved byretten i Sla
gelse i 3. g.

Til eksamen opgives:
Før 1900: Romerrigets historie, Gad I. p. 187-252. Polybios: Om romernes statsfor
fatning (duplikeret uddrag). Erik Lunds Verdenshistorie I, kilder: Diokletians edikt 
om maksimalpriser, p. 466-68. Proscriptionsloven af 43 f. Kr. p. 458-9. Enevældens
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tid, Gad III, p. 7-126. Stangerup: Kulturhist. tekster: Lockr. p. 123-6, Montesquieu, 
p. 135—45. Elin Bach: Ludvig XIV, II, I. p. 26-30 III, 4, p. 79-82. Norden og Europa: 
Gad III, p. 167-79. Det dansk-norske monarki 256-268. De store landboreformer 
268-275. Kilder til Danmarks historie, I nr. 1 a.b.c. 2, 7, 8, 9. Kilder til Danmarks 
historie, V nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25. Danmarks historie i billeder 
(9. udgave) nr. 237, 238, 243, og 208. Desuden følgende monumenter, hvortil findes 
duplikeret materiale: Gisselfeld, Lystrup og slotskapellet på Bregentved.

Efter 1900: Det første opgør Gad IV, 1. p. 175-358. Den kolde krig p. 369-429. 
Den unge verdens rejsning p. 439—483. Walther Hofer: Der Nationalsozialismus, Do
kumente 1933-1945: nr. 126. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt, 1939, p. 229-31 
nr. 161b: Todesstraffe für Rassenschände, 1942, p. 286 nr. 160: Gesetz »zum Schutze 
des deutschen Blutes ...«, 1935, p. 285.

Samfundslære: Palle Eisenhardt og Kirsten Kristoffersen: Samfundsorientering, Poli
tiske systemer, p. 90-144, Erhvervslivet p. 144-209, Danm. og udlandet p. 216-43.

GEOGRAFI

2mx:
2my:
2mz:

Andersen, Frederiksen og Hellner: Geografi for det matematiske gymnasium. Holme
lund og Kejlbo: Atlas.
Valgfrit emne: Indien.
Ekskursioner: Egnen mellem Slagelse og Korsør. Besøg på et teglværk.

Isa: 
lsb: 
lsc:

W. F. Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium. Danmarks geologi fra kvartærtiden 
til nutiden med dertil hørende mineraler og stenarter. Klima og plantebælter og kultur
geografi. Gjellerups atlas.
Ekskursioner: Vestsjælland, navnlig Korsør omegn, Reersø. Stranddannelse og lede
blokke.

lsd: Hellner: Geografi for det sproglige gymnasium. Holmelund og Kejlbo: Atlas. 
Ekskursioner: Egnen mellem Slagelse og Korsør. Besøg på et teglværk.

BIOLOGI

3sa: Mogens Lange og Knud V. Ravn: Biologi for gymnasiet. Første del + kemi efter anden 
del. Omfang efter bekendtgørelsen af 5. juli 1968. 23 I § 16 Biologi: Afsnit A.

3sb: Anders Munk: Biologi for sprogligt gymnasium. Omfang efter bekendtgørelsen af 5. 
juli 1968. 23 I § 16 Biologi: Afsnit A.

3mx:
3my:

Mogens B. Lange og Knud V. Ravn: Biologi for gymnasiet. Første del + kemiafsnittet 
i anden del. Omfang efter bekendtgørelsen af 5. juli 1968. 23 I § 16 Biologi afsnit A.

3mz: M. B. Lange og K. V. Ravn: Biologi for Gymnasiet. 1964. 1. del (side 15-257) + 2. 
del (side 263-270).
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MATEMATIK

3mx: E. Kristensen og O. Rindung: Matematik I, II og III, København 1962. I: 26-31
3my: (II 3-8), 34-36 (II 10-12), 52-61 (III 1-11), 68-81 (III 21-32), 90-92 (III 40-42).

93-105 (IV 1-12), 110-115 (V 1-2), 118-123 (V 5-7), 126-131 (V 10-14), 154- 
167 (VI 18-27) 188-190 (VII 5), 198-203 (VIII 1-6), 214-219 (X 1-6), 223-230 
(X 9-14), 260-271 (XI 22-29), 296-302 (XIII 9-13), 319-322 (XIV 1-5). II: 
11-17 (H 4-10), 28-36 (IV 1-4), 42-57 (IV 8-20), 70-84 (V 1-8), 92-101 (V 12 
-16), 152-156 (VI 5-8), 162-170 (VI 15-20), 182-185 (VII 1-3) 244-249 (X 4-5). 
III: 1-6 (I 1-1), 19-25 (II 1-5), 38-46 (III 1-6), 69-74 (IV 5-6), 92-104 (IV 
21-27), 138-147 (V 7-14).

3n?z: Kristensen & Rindung: Matematik 1, 2 og 3. Bog 1 og 3: 1. udgave. Bog 2 2. udgave.

Til eksamen opgives: Bog I: p. 52-101, 161-168, 192-195, 204-213, 250-255, 260- 
271, 297-308, 319-333. Bog II: p. 11-17, 28-36, 70-81, 92-97, 99-103, 148-155, 
162-170, 182-191, 200-210, 217-222, 235-237. Bog III: p. 1-7, 42-59, 65-78, 79-95, 
100-104, 112-116, 140-142.

2sa: Stig Bülow, Frans Handest, Gudrun Jensen, Henrik Meyer, Erik Mortensen, Jette
Reich, Leo Toft og Kaj Vetter: Matematik I og II for sprogligt gymnasium.

Heraf opgives til eksamen: I 9-32 § l-§ 11, 40-54 § 14-15 til øv. 15, 4, 57-74 § 16- 
§ 18, 81-92 § 20, 105-119 § 22 fra øvelse 22,10 og resten, 126-136 § 24-§ 25, 151- 
159 § 30 til øvelse 30, 34, 167-171 § 30 fra p. 167 øverste og resten. II: 1-18 § 1—§3, 
25-36 § 5, 39-48 § 7-§ 9 til øv. 9, 7, 60-68 § 12 til øv. 12, 8, 77-91 § 
13-S14, 135-164 § 23—§ 28.

2sb: Bülow, Handest m. fl.: Matematik for sprogligt gymnasium 1+2. (Juli 1968).

Heraf opgives til eksamen: Bog I: § 7-11, 17-18, 20-25, 30 (undtagen 3° Harmonisk 
svingning), 31. Bog 2: § 5-10, 13-16, 24-27.

2sc: Bülow, Handest m. fl.: Matematik I og II (1. udgave).

Heraf opgives til eksamen: Bog I: (1-6) p. 9-19, (14) p. 40-50, (18) p. 64-75, (20- 
22) p. 81-118, (24-25) p. 126-136, (28-30) p. 145-160, (31) p. 171-179. Bog II: 
(5) p. 25-37, (7-9) p. 39-50, (11) p. 56-60, (13-14) p. 77-91, (16-18) p. 97-113, 
(20) p. 119-121, (23-26) p. 135-164.

FYSIK

3tnfx: Mogens Pihl og Henning Storm: Fysik I—III 1. udgave. I: 25-42, 69-90, 95-99, 101—
110, II: 7-20, 38-59, 103-110, 117-126, 134-143, 151-163. III: 29-38, 70-75, 108- 
118, 189-198, 204-209, 212-228.
Praktiske øvelser: Samlelinsers brændevidde. Messings varmefylde. Isens smeltevarme. 
Wheatstones bro. Atmosfærisk lufts normalmassefylde. Lydens hastighed i luft, glas 
og CO2. Harmoniske svingninger. Newtons 2. lov. Joules lov. Bestemmelse af for
holdet e/m. Vekselstrømsøvelse. Faradays love. Gitterforsøg. Faldende plade og Yo-yo. 
Kipsvingninger.

3tnfy: Til eksamen opgives: Mogens Pihl og Henning Storm: Fysik I, II, III 1. udgave.
I: 25-43, 116-127, 133-166. II: 38-47, 53-74, 94-108, 110-112, 122-126, 137-143, 
148-150, 151-159, 166-168, 182-187, 200-203. III: 1-10, 17-19, 23-28, 57-60, 61-76, 
104-106, 175-178, 185-186, 206-209.
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Praktiske øvelser: Isens smeltevarme. Faste stoffers udvidelse. Atmosfærisk lufts nor
malmassefylde. Lufttermometret. Den jævnt voksende bevægelse. Newtons 2. lov. 
Matematisk pendul. (Harmoniske svingninger (Pryts svingningsapparat). Joules lov. 
Lydens hastighed i glas, atmosfærisk luft og CO2. Faldende plade og Yo-yo. Veksel
strømsøvelse. Kipsvingninger. Tangens boussolen. E/M.

3mfz: Mogens Pihl og Henning Storm: Fysik I—III, 1. udg. I: 25-42, 69-90, 95-99, 101—
110. II: 7-20, 38-59, 103-110, 117-126, 134-143, 151-163. III: 29-38, 70-75, 108- 
118, 189-198, 204-209, 212-228.
Praktiske øvelser: Samlelinsens brændevidde. Messings varmefylde. Isens smeltevarme. 
Atmosfærisk lufts normalmassefylde. Modstandsmåling II (Wheatstones bro). Faradays 
love. Joules lov. Newtons 2. lov. Lydens hastighed Harmonisk svingning. Faldende 
plade og yo-yo. Gitterforsøg. Kipsvingninger. Vekselstrømsøvelse, e/m.

KEMI

3mx: E. Rancke-Madsen: Lærebog i kemi. 8. udgave.
3my: Til eksamen opgives: Side 26-29, 39-70, 78-111, 112-118, 124-131, 154-161, 162-

171, 176-180, 181-186, 193-196, 199-202, 227-230.

3mz: E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi. 7. udgave.

Til eksamen opgives: §§ 6-9, 11, 16-27, 29, 32, 36-37, 40-42, 45-46, 53-54, 63, 65, 
70-74 til umættede syrer. 83-86, 91-93.

2mx: E. Rancke-Madsen: Lærebog i kemi. 8. udgave. Side 10-33,39-72, 78-94, 100-108,
2my: 112-118, 162-171, 176-186, 193-196, 199-202.

2mz: E. Rancke Madsen: Lærebog i kemi 7. udgave.

Til eksamen opgives: §§ 6-9, 11, 16-27, 29, 32, 36-37, 40-42, 45-46, 53-54, 63, 65, 
70-74 til umættede syrer. 83-86, 91-93.

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN
LATINPRØVE

1 f: Kr. Mikkelsen: Latinsk Læsebog (1968). Opgives: Anden afdeling stk. 1-33 (incl.).

DANSK

2 fa: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk litteratur I—III. Ferlov m. fl.: Svensk
og norsk litteratur med lydbånd. Brøndsted og Møller Kristensen: Danmarks litteratur. 
Erik Hansen: Sprogiagttagelse. Bülow-Hansen m. fl.: Dansk stil. Dansk lyrik 1915-55. 
Dansklærerforeningen. Erik Klippings død. Ridder Stig. Ørnevisen. Nu rinder solen 
op. Far, verden, farvel. Om at gruble udi religionssager. Om sælsomme ægteskab. Op, 
al den ting. Her vil ties. Rungsteds lysaligheder. Arendse. I høsten. Hakon Jarls død. 
Simon Peder. Aladdin. De tvende kirketårne. Mester Ole Vind. De levendes land. 
Påske Liljen. I kveld blev der banket. Lysets engel. Der står et slot. Valdemars anden 
sang. Bekiendelse. En reconvalescent. En gammel Pedant. Licentiaten. Jens Hansen. 
Om critiken. En sjæl efter døden. Ak, hvor forandret. Henrik og Else. En sommernat. 
Angst. En middag. Tidlig skilsmisse. Man tager sit parti. Liljerne på marken. Først
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Guds rige. Det uendelige små. To verdener. Marie Grubbe, indl. Marie Grubbe, slutn. 
Arabesk. Engelske socialister. Forskrevet. Ørneflugt. Frøkenen. Bekendelse (Jørgen
sen). Ingeborg. Den druknede. Røg. Ekbatana. Fusijama. Kirstens sidste rejse. Co
lumbus. Memphis station. Morgen. Middag. Henrettelsen. Græs. Det er Knud, som er 
død. Ditte Menneskebarn. En idealist. Da seeren tav. Rue Dante. Træet. Nu går jeg. 
Det åbne. Tidsel. Det underste land. Bøn. Brødre. Der rider en rytter. Efter Bikini. 
Noget om billigrejser. Gredo. Gløder fra nattens bål. Portræt af poeten. Skorstensrøg. 
De blå undulater. Den blå pekingeser. Fiskerne. Fortrydelsens genfærd. Nultime. 
Solsort.
Værk benyttet til modelgennemgang i 1. semester: H. C. Branner: Legetøj (Fremad). 
Læste hovedværker: Holberg: Den stundesløse. H. C. Andersen: Nattergalen, Elverhøj, 
Den grimme ælling, Klokken, Valdemar Dåe. Bang: Ved vejen - Dansklærerforenin
gen. Ny dansk prosa: Bødker, Panduro, Villy Sørensen, Seeberg, Rifbjerg, Sven Holm, 
Benny Andersen. (SV. bøgerne).
Svensk litteratur: En gasel. Jairi dotter. En kopp te. Hissen som gick ner i helvete. 
Kallocain.
Norsk litteratur: En middag. Ordene (Bull). Jeg ser (Obstfelder). Huset i mørkret.

2 fb: Falkenstjerne og Borup Jensen: Håndbog i dansk Litteratur I—III. Togeby: Dansk
Lyrik 1915-55. Ferlov m. fl.: Svensk og norsk Litteratur (m. lydbånd). Erik Hansen: 
Sprogiagttagelse. Bülow Hansen m. fl.: Dansk Stil.
Germand Gladensvend. Agnete og Havmanden. Tor af Havsgaard. Ebbe Skammelsøn. 
Far verden, farvel. Om mig selv. Peder Paars (Samf. forh. på Anholt). Den yndigste 
rose. Her vil ties. Rungsteds Lyksaligheder. Majdagen. Guldhornene. Strandbakken 
ved Egelykke. De levendes land. Waldemar den Store, indl. Frits. Licentiaten. Post
huset i Hirschholm. Nattergalen. Klokken. Almas afklaring. Adam tager sit parti. Ma
rie Grubbe, indl. Marie Grubbe, slutn. Ved vejen. Ørneflugt. Ilum Galgebakke. Johs. 
Jørg.: Bekendelse, Confiteor. Stucb.: Bekendelse. Røg. Ekbatana. Indledn. t. Hoved
strømninger. Af Taarnet; Symbolisme. Fr. Nielsen: Modernismen. Af: Mennesket i 
Tiden (2. udg. 1951) s. 13-15, 20-30, 74-82. Branner: Humanismens krise. Martin A. 
Hansen: Eneren og massen. Morgen i Skadereden. Kongens Fald. Memphis Station. 
Columbus. Fusijama. Aarhundredet. Landet Atlantis. Itokih. Det blomstrende Slags
mål. Reklameskibet. Den gule Tulipanmark. Torden i Syd. Det frugtbare Had. Fiskerne. 
Det daglige brød. De blå undulater. Tingene. Til heltene der skal komme. Da Seeren 
tav. Fragmenter af en dagbog. Træet, Nu går jeg, Det åbne. Det underste land. Der 
rider en Rytter. Ingen er helt alene. Efter Bikini. Menneskekløgt - menneskefrygt. 
Børnesang. Gredo. Fra Nattens Hus. Nultime. Foldemændene.
Værk benyttet til modelgennemgang i 1. semester. J. P. Jacobsen: Mogens.
Læste hovedværker: Holberg: Den stundesløse. Blicher: En Landsbydegns dagbog. Johs. 
V. Jensen: Bræen. Martin A. Hansen: Løgneren.
Norsk litteratur: Et rimbrev. Pan. Det store Spelet.
Svensk litteratur: Tegner: Epilog vid maggisterprom. Söderberg: En kopp te. Lager
kvist: Hissen.

HISTORIE

2 fa: Efter Munch: Verdenshistorie 3: Fra Versaillesfreden 1919 til I.N. - pagten 1945.
Efter Kierkegaard og Winding: Nordens historie: Danmark 1914-1960. Ikke angrebs
pagten mellem Tyskland og Sovjetunionen (Historiske kildehæfter). Kilder til Dan
marks historie 1864-1920. 5. aug. 1914. Alexander Foss og Stauning. H. P. Hanssen 
og genforeningen.
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2 fb: Gad’s historie for gymnasier og seminarier, Bind 4, 1-2. Arbejdernes rejsning. Impe
rialismen og storpolitik. Indre forhold i U.S.A., Sovjetunionen, Storbitanien, Tyskland 
og Danmark 1919-39. Storpolitikken ca. 1945-1950. Afrika og Latinamerika efter 
1945. Kilder til Danmarks historie 1864-1920, s. 82-87. Kilder til Danmarks historie 
1920-1939, s. 9-52. Ilsøe og Jonsen: Verdenshistoriske billeder. Kulturstof i »Afrika, 
hvad sker der?«. Danmarks radios grundbog 1962.

BIOLOGI SOM FÆLLESFAG

1 fa: Krogh: Menneskets fysiologi 1962. Munk: Biologi for det sproglige gymnasium.
Udførte øvelser: Temp, og tryksans. I reflekser. Rygmarvspræparat. Knoglepræparat. 
Muskelpræparat. I pulstælling efter arbejde. Vene og arterie præparat. Lungepræparat. 
Rapporter over kemiske øvelser. Nyrepræpat. Rapport over Kapillærf ilmen. Foredrag 
om alkohol og forskellige seksual-emner.

1 fb: Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi. (16. udgave). A. Munk: Biologi for sprog
ligt gymnasium. 1964. (Alle afsnit der belyser menneskets bygning, organernes funk
tion, samt menneskets biologi).
Udførte øvelser: Trykpunkter. Kulde- og varmepunkter. Måling af følsomhed. Muskel
sans. Smags- og lugtesans. Rapport over film om reflekser. Mikroskopi af rygmarv, af 
knoglevæv, ad hud med svedkirtel, af arterie og vene, af luftrør. Måling af vitalkapa
citet.

BIOLOGI SOM TILVALGSFAG

2 f: Krogh og Rehberg: Menneskets fysiologi (16. udgave). Anders Munk: Biologi for
sprogligt gymnasium. 1964. H. M. Thamdrup Naturens husholdning. 1962. Lange og 
Ravn: Biologi for gymnasiet. 1969. Side 25-40, 62-71, 72-77, 93-105, 145-146, 152- 
162, 172-176, 176-186, 190-218, 229-236, 237-241, 278, 334-358, 367-374, 377-380, 
387-396, 415-456, 427^32, 433-442, 443-450. (Noter om diffusion, osmose, aktiv 
transport).
Udførte øvelser: Sansefysiologi. Refleksforsøg med frø. Dissektion af øje. Brug af mi
kroskop. Knoglepræparat. Bruskpræparat. Pulstælling. Præparat af arterie og vene. 
Vitalkapacitet. Præparat af lunge. Kemiske øvelser (kulhydrater, lipide, protein (. Mikro
skopi af løghindeceller, af vandpestblad (cytoplasmastrømn), af plasmolyse (rødbede), 
stivelseskorn (kartoffel, hvede), Mitoser, enkimbladet stængel, tokimbladet stængel, 
af bladtværsnit, korklag (kartoffel), bladoverhud (spalteåbninger).

GEOGRAFI

2 fa: Larsen og Frederiksen: HF - Geografi 1969. Gyldendals reliefatlas.
Fortegnelse over udarbejdede rapporter. Forskellige måleøvelser med kort fra atlas. 
Øvelser i klimalære, hydroterm figurer. Karakteristika for U - I lande. Sammenlig
nende øvelser over landbrugsproduktion. Konstruktion af - diagram og korrelations
diagrammer. Befolkningspyramider for forskellige stater. Forskellige mindre opgaver på 
grundlag af stat, årbog i tilknytning til teksten.

2 fb: Bocher, Holm, Schou: Gjellerups skoleatlas II. 1966. Holmelund, P. og F. Kejlbo:
Gyldendals reliefatlas 1961. Frederiksen og Larsen: HF - Geografi. 1969, s. 9-205. 
Fortegnelse over udarbejdede rapporter. Fortolkning af 7 hydroterm figurer. Sammen
hæng mellem per capita indkomst og de sekundære erhvervs andel af indkomsten i 
Indiens delstater. Kort over befolkningstætheden i Indien, og en forklaring af årsa
gerne til forskellen i de forsk, delstater. Trekantsdiagram (de 3 erhvervsgrupper) In
dien. Kurver over 5 mill.-byers vækst. Befolkningspyramider (U-land og I-land). 4 
nedbørskurver fra Ghana.
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MATEMATIK SOM FÆLLESFAG

2 fa: Jonas Lichtenberg: Matematik HF. I, II og III (1. udgave).

Til eksamen opgives: I: 8-24, 45-50, 65-70, 77-84, 92-104, 144-165. II: 3-22, 54-81, 
90-100, 141-146, 162-165, 170-189, 193-195, 209-216. III: 2-7, 15-22, 56-73, 102- 
112, 192-207, 212-227.

2 fb: Jonas Lictenberg: Matematik HF I, II og III.

Til eksamen opgives: I: 1-24, 38-50, 65-70, 73-74, 77-84, 92-104, 144-165. II: 1-21, 
62-66, 68-81, 90-100, 141-146, 162-165, 170-189, 209-216. III: 2-7, 15-22, 56-73 
102-112, 192-207, 212-227.

MATEMATIK SOM FÆLLESFAG

2 f: J. Lichtenberg: Matematik HF I, II og III. Bülow m. fl.: Matematik for sprogligt
gymnasium 2.

Til eksamen opgives J. Lichtenberg Matematik HF I: 133-167. II: 62-85,90-100, 
117-135. III: 1-7, 56-65, 98-118, 212-238. Bülow m. fl. Matematik for sprogligt 
gymnasium 2: 9-55, 77-95, 97-107, 113-121, 135-148.

1. FREMMEDSPROG SOM FÆLLESFAG
ENGELSK

2 fa: Ordbøger, der agtes anvendt til den skriftlige prøve: Gyldendals: Dansk-Engelsk. Gyl
dendals: Engelsk-Dansk. The Advanced Learner’s Dictionary..
I de fire semestre er i alt læst: Cramer og Frandsen: Fundamental English 5 (Gjelle
rup) side 43-100. Ring Hansen og Mouridsen: On England and the English (Gyld. 6. 
udg.) p. 9-16 (6/2), 25-30 (4), 49-58 (8/2), 64-74 (9/2), 87-101 (I2/2), 122- 
129 (6). Miller: Death of a Salesman (Gyld.) p. 76 øv-124 n., 7-76 øv. Orwell: 
Animal Farm (Peng.) p. 78-120 n., 5-77n. Hemingway: The Old Man and the Sea 
(Peng.) p. 5-41 n., 41-114. Salinger: The Catchen in the Rye (Peng.)

Af det intensivt læste opgives til eksamen: Miller: Death of a Salesman, p. 76 øv- 
124 n. Orwell: Animal Farm, p. 78-120. Hemingway: The Old Man and the Sea, p. 
5-41 n.

2 fb: Ordbøger, der agtes anvendt til den skriftlige prøve: Gyldendals røde ordbøger, eng-
da., da-eng. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1963).
I de fire semestre er i alt læst: Cramer & Frandsen: Fundamental English 5, p. 15-18, 
20-25, 36-41, 43-49, 65-67, 69-80, 109-113. On England and America, v. Ring 
Hansen & Mouridsen (7th ed.), p. 61-73, 104-106, 197-210, 39^7, 87-103, 117-123, 
138-140. American Short Stories, v. Bengt Jürgensen, p. 27-48. George Orwell: 
Animal Farm (Penguin), Chapt. 1, 2-10. James Baldwin: My Childhood (dupl.). 
Kjeldsen & Dahlmann-Hansen: Facts & Fiction I. p. 83-92, II p. 13-19, 52-60, 78- 
95. Seven British Short Stories, v. Kjeldsen, p. 9-17, 40-66, 40-49. Arthur Miller: 
Death of a Salesman (Penguin), 70-77 n, 99 m-109, 12-70, 77 n-99 m, 109-112. 
Alan Sillitoe: The Loneliness of the Long-Distance Runner (Pan), p. 7-18, 18-48.

Af det intensivt læste opgives til eksamen: On England & America, v. Ring Hansen 
& Mouridsen (7 th ed.), p. 61-63n (She stood there ...), p. 68n (To be 
found ...) - 73, 104-106, 197-201m (Then the cart ...) p. 206 (He was up ...) 
- 210n.. Facts & Fiction I, v. Kjeldsen & Dahlmann-Hansen, p. 83-92. Facts & Fiction
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II, v. Kjeldsen & DahlmanHansen, p. 52-60. Seven British Short Stories, v. Kjeld
sen, p. 9-17, 50-56. Arthur Miller: Death of a Salesman (Penguin), p. 70-77n, 99m- 
109. George Orwell: Animal Farm, Chapt. I. Alan Sillitoe: The Loneliness of the 
Long-Distance Runner (Pan), p. 7-18.

1. FREMMEDSPROG SOM TILVALG

ENGELSK

2 f: Ordbøger, der agtes anvendt til den skriftlige prøve: Gyldendals røde ordbøger dansk
engelsk forskellige udgaver, engelsk dansk forskellige udgaver. Advanced Learner’s 
Dictionary, 1967.
I de fire semestre er i alt læst: Cramer og Frandsen, 'Fundamental English, 5 (1964): 
My Bank Account, 10-14, Silas the Good, 36—41, Mabel, 43-49, The English Public 
School, 58-62, The Old School Tie, 65-67, I Spy, 69-72, Ring Hansen og Mouridsen, 
On England and America (1962), The Room, 9-15, Shot Actress - Full Story, 39-47, 
Miss Bracegirdle, 61-73, Saturday Afternoon, 107-115, Mr. Know-All, 117-123. 
Salinger, The Catcher in the Rye (Penguin, 1960) kap. 16, 25 (120-128, 201-219) 
resten, Spencer, English for Proficiency, OUP, 1963, 1-6, 22-29, 34-41, 56-63, 66-73, 
169-178, 10-17, 76-83, Gram Andersen og Bay, Modern British and American Short 
Stories (1967), The Story Teller, 16-21, The Rumor, 22-28, The Killers, 29^10, The 
Murder at the Towers, 74-81, Period Piece, 94-101, Too Bad, 102-104, Tennessee 
Williams, The Glass Menagerie, Gad (1963) scene VII, 52-76, resten, Mackenzie & 
Westwood, Background to Britain, Macmillan (1964), The Welfare State, The State 
Schools, The Public Schools (149-151, 154-156, 158-160), Bromhead, Life in Modern 
Britain, Longmans, 1964, The Welfare State; Schools and Universities 124-167, Brian 
Abel-Smith, Whose Welfare State? (duplikeret), James Joyce, Dubliners, Penguin 
(1961), Eveline, 34-39, Two Gallants, 47-58, Clay, 97-104, John Wain, Strike the 
Father Dead, Penguin (1967) 27-31, 32-41n, 154-159, 174-182, 225-232ø, 275ø- 
288ø, resten

Af det intensivt læste opgives til eksamen: Salinger, Catcher in the Rye, kap. 25, 201 
-219, English for Proficiency, 76-83, Gram Andersen og Bay, The Killers, 29-40, 
Tennessee Williams, The Glass Menagerie, scene VII, 52-76, John Wain, Strike the 
Father Dead, 27-31, 32-41n, 154-159, 275-288ø, Abel Smith, Whose Welfare State? 
Joyce, Dubliners, Eveline, Two Gallants, Clay.

Tekster, der ikke er læst af klassen som helhed. Læst i lfb i 1. semester: Cramer 
og Frandsen, Fundamental English, 5 (1964), Two Visitors, 15-18, The Interview, 
20-25, Silas the Good, 36-42, Mabel, 43-^49, The Old School Tie, 65-67, I Spy, The 
Gift of the Magi, The Case of the Defence, 109-113, Ring Hansen og Mouridsen, On 
England and America (1962), Shot Actress - Full Story, 3-47, Miss Bracegirdle Does 
Her Duty, 61-73, The Fishing-Boat Picture, 87-103, Mr. Know-All, 117-123, The 
Leader of the People, 197-210.

SAMFUNDSFAG SOM FÆLLESFAG

1 fa: Palle Eisenhardt og Kirsten Kristoffersen: Samfundsorientering 1968. Tidens stemme
1969-70: dokumenter og tekst vedr. samfundsforhold. »Politiken«s: Mellem to uger: 
Resuméer vedr. samfundsforhold. Presseklip fra et bredere udsnit af danske aviser 
vedr.: 1. Efterretningsvæsenet, 2. Strejkebevægelsen jan.-febr. 1970, 3. Artikler om 
strafferets- og fængselsforhold (+ materiale fra og om tilværelsen i danske kriminal
anstalter). Undervisningsministeriets Båndcentral: Samfundspyramiden, 1 og 2. Sta
tistisk tiårsoversig (1968). Overværelse af retsmøde ved underretten i Slagelse.
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Til eksamen opgives: Fra Palle Eisenhardt og Kirsten Kristoffersen: Samfundsoriente
ring. Samfund, gruppe og individ, p. 11-19. Familien 36-51. Undervisning og uddan
nelse 57-70. Kulturelle forhold 71-89. Den udøvende og den dømmende magt 128- 
137. Erhvervslivet 144—169. Arbejdsmarkedet 171-182. Det økonomiske liv 183-208.

1 fb: Palle Eisenhardt og Kirsten Kristoffersen: Samfundsorientering (1968). Uddybet læs
ning i følgende afsnit: Befolkningsforhold p. 20-35. Familien 36-51. Kulturelle for
hold 71-89. Politiske systemer 90-112. Folkestyret 113-144. Danmark og udlandet 
209-242.

SAMFUNDSFAG SOM TILVALGSFAG

2 fa og 6.Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag. 8. udgave. 1966. Efter aftale med eleverne er an
vendt: Erik Ib Schmidt: Dansk økonomisk politik. 1968. Tage Kaarsted: Dansk politik 
i 1960’erne. 1969. Erik Rasmussen: Ideologi og politik. 1969. Desuden tænkes anvendt: 
U.S.A., almagt og afmagt, redigeret af Ivan Salto (Danmarks radios grundbøger) 1969.

SANG SOM FÆLLESFAG

1 fa + Almindelige danske sange og viser efter højskolesangbogen. Skillingsviser. Engelske,
1 fb: tyske og svenske sange. Lette Kanons, samt 2/3 st. omkvæd.

Stof, der har været gennemgået: Aim. musiklære (Kolneder: »Syng, lyt og skriv«, 
samt duplikerede ark): Taktarter, tonearter. Kvintcirkel. Forte-piano, staccato-legato. 
Homofon, unison, polyfon. Ostinato. Symfoni-orkestret. Schubert: Erlkönig. Britten: 
Young person’s guide. Beatles: For no-one (m. tekst). Ravel: Bolero. Beethoven: 4. 
klaverkoncert, 2. sats (m. partitur). Händel: to satser af Watermusic + dele af 
Messias (m. klaverudtog).

Der opgives: Mozart: Variationer »Ah, vous dirais-je, Maman«. Mozart: Menuet af 
»Eine kleine Nachtmusik« (Eulenburg). J. S. Bach: 3. sats af Violinkoncert i E-dur 
(Eulenburg).

SANG OG MUSIK SOM TILVALGSFAG

2 fa & &:Der er gennemgået sange af: Schubert, Schumann, Bach og Carl Nielsen.

Opgives: Mozart: Komm lieber Mai. Nu hulker den, nu hvæser den (754). Sneen 
dækker mark og mose (614). Die Moorsoldaten (Fællessang 118). Lev vel, I gamle 
guder (756). Udrust dig, helt fra Golgatha (396). Danmark, nu blunder (504). Grøn 
er vårens hæk (634). Early one morning. Her vil ties, her vil bies (mel.: Berggren).

MUSIKORIENTERING

Der opgives: Bach c-moll fuga, Wohltemperiertes Klavier no. 2 (Peters). Händel: 1 
Recitativ og arie, samt 1 kor. Mozart: Klarinet-kvintet, 4. sarts. Beethoven: Pathétique- 
sonaten, 2. sats. Schubert: h-moll symfoni, 1. sats.
Der har været undervist i instrumentalspil af: Cand. mag. Lisbeth Hiort: Klaver. 
Statsprøvet musikpædagog fru Ellen Norén Bruun: Klaver. Musikpædagog fru Carmen 
Oustrup: Guitar.

FORMNING SOM FÆLLESFAG

1 fa + ^.Tegning - model - arbejde med oliekridt - collager - avispapir - sort på hvidt geo
metrisk - lino tryk - perspektiv - udetegning - fri tegning - enkelte bundne opgaver.
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FORMNING SOM TILVALGSFAG

2 f: Grafik. Lino tryk - koldnål - serigrafi - keramik - glasurer - collager - tegning -
akvarel.

Emner, perioder og områder, som har dannet grundlag for arbejdet
med kunstorientering 

Impressionismen. »Modernisme i dansk kunst specielt efter 1940«. Billedkomposition 
Else Kai Sass.

LEGEMSØVELSER (KVINDER)

2 fa: Gymnastik: Rytmiske øvelser m. musikledsagelse, brug af småredskaber som bold og
sjippetov, samt redskabsøvelser.
Boldspil: Håndbold udendørs samt lidt volleyball i sal. 
Atletik: Højdespring, længdespring, løb samt slyngboldkast.
Arbejdsteknik: Eleverne er gjort bekendt med det grundlæggende i løfte- og bære
teknik.

LEGEMSØVELSER (KVINDER)

2 fb: Gymnastik: Opvarmning - kondition - rytmiske øvelser - spring på hest - buk -
plint - armgang - håndstand v. ribbe - forlæns + baglæns kolbøtte. 
Boldspil: Volley samt specialtræning til basket.
Atletik: Atletikmærkernes discipliner. 
Arbejdsteknik: Afspænding + lidt løfteteknik.

LEGEMSØVELSER (MÆND)

2 f: Gymnastik: Opvarmningsprogrammer med og uden musik (bl. Hold dig i form 1 og 2).
Styrketræning. Spring på hest og plint. Øvelser på rullemåtte. Øvelser i bom, ribber 
og ringe.
Boldspil: Fodbold og Volleyball.
Atletik: Træningen har omfattet samme discipliner som ved gymnasieskolernes atletik
stævner med instruering i opvarmning og teknik.
Arbejdsteknik: Instruering i bære- og løfteteknik.

3. FREMMEDSPROG FRANSK

2 f: Mauger »Cours de Langue et de Civilisation françaises«. »Le Tour du monde en 80
jours« (Hachettetextes en français facile). Svanholt »Franske Texter«. Heurlin »Nous 
les Jeunes«. Eggli »La Vie en prose« (le français pour tons). Fl. Olesen »L’engrenage«. 
Skoleradio: Ionesco »La lecon« (+ texthefte). Erik Bruun »Elementær fransk gram
matik«. Kai Heurlin »Vi øver elementært fransk«.
Til eksamen opgives: Fl. Olesen »L’engrenage«.

FYSIK

2 fa + ^.Møller Jørgensen, Fr. Nielsen og K. W. Norbøll: Mekanik I.: §§ 2-7, 10, 13-18, 22, 
25, 32-33, 36, 38,41. Varmelære: §§ 3-10, 14-16, 21-22, 24-25. Lyslære: §§ 5, 10-11, 
17-19. Elektricitetslære I: §§ 2-5, 10, 15-16. Atomfysik: §§ 3-4, 8, 16-19 til midt 
på p. 53, 21-23 til midt på p. 62, 24-27 til midt på p. 74, 28-31, 33.
Det af læreren valgte pensum: atomfysik.

Udførte øvelser m. v.: Messings varmefylde. Isens smeltevarme. —
f ab

Lysets brydning i glas. Faste stoffers længdeudvidelseskoefficient.
Kørebaneforsøg, s = 7*2 gt2
Harmoniske svingninger (Prytz). Wheatstones Bro. Joules lov. Diode og Triode.
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PSYKOLOGI

1 fa: K. O. Christiansen og Fr. From: Dagliglivets psykologi. Nyt nordisk forlag, 1961.
Suppleret med avisartikler og lign.

PSYKOLOGI

1 fb: Grundbog: Ellen Stjernholm Madsen: Elementær indføring i psykologi - 1967. Ud
drag af følgende bøger dikteres eleverne: 1. K. B. Madsen: Almen psykologi I—II, 
1969. 2. K. B. Madsen: Læreprocessens psykologi - og indlæringsmaskiner - 1967.

REALEKSAMEN
DANSK

3ra og 3rb
Handberg, Møller og Ramløv: Dansk Digtning III (1962):

3ra: s. 43-54, 88-113, 147-158, 178-188, 211-215, 253-255, 276-281, 287-291.

3rb: s. 43-54, 147-158, 178-188, 276-281, 287-291.
Ny Dansk Prosa (redigeret af Hans Lyngby Jepsen) 4. oplag:

s. 91-100, 101-110, 111-117, 118-128, 129-139.
Lejf Busk: Sproglig Forståelse.
b. Større værker: 3ra: Henrik Ibsen: Vildanden. Peter Seeberg: Fugls føde. - 
3rb: Knut Hamsun: Sult. Knud Sønderby: Midt i en Jazztid.

ENGELSK

3ra: Intensivt opgives: Brier og Young: The Tortoise 5. Stk. 3, 5, 7 og 9.
Ekstensivt er læst: Baroness Orczy: The Scarlet Pimpernel. Mark Twain: Huckleberry 
Finn. Brüel: 3 English Stories.

3rb: Intensivt opgives: Brier og Young: The Tortoise (5) (1960): Nr. 1 side 7-17, nr. 3
side 18-33, nr. 5 side 34-42, nr. 9 side 62-69, nr. 11 side 70-76.
Ekstensivt er læst: The Adventures of Huckleberry Finn (Longman’s Simplified) 100 ns.

TYSK

3ra: Intensivt opgives: Skov og Lausen: Deutsch 4 (1964): Stk. 6-7-8-9-12-14
15 - 19 - 20 - 23 - 28 - 30.
Ekstensivt er læst: Samme bog, stk. 2 - 10 - 26 - 27.

3rb: Intensivt opgives: Hans Skov og Christian Lausen: 2, 4, 6, 8, 12, 19, 22, 26.
Ekstensivt er læst: Erich Kästner: Die verschwundene Miniatur. Hans Skov og Chri
stian Lausen: 3, 9, 14, 23.

FRANSK

3ra og 3rb:

Intensivt opgives: Erik Bruun og Th. Roskjær: Ny fransk for begyndere, forskolen: 
Stk. 35-36 Au restaurant, stk. 37 A l’hotel, stk. 38-39 Le métro, stk. 40-42 Une lettre, 
stk. 43 Un jour de pluie, stk. 44-46 La princesse sur un pois, stk. 47—48 Projets 
d’avenir. Le petit pauvre, pag. 64 ff. Promenades pag. 100 ff.
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Duplikerede tekster (digte): Dimanche à Orly (Gilbert Bécaud). Le Déserteur (Boris 
Vian). Chanson des Sardinieres (Prévert). Déjeuner du Matin (Prévert). Familiale 
(Prévert). Emissions françaises pour les Ecoles 1967-68. Une Promenade, La Puce, 
L’horloger.

HISTORIE

3ra og 3rb:

Til eksamen opgives: a) Historie (perioden fra 1920 til vore dage: Buchreitz og Ro
sing: Historie for realklasserne - Gyldendal 1964. - b) Samfundskundskab: Kierkegaard, 
Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og samfund (Samfundslære for realafdelingen) - 
Hagerup 1966 4- petitstof.

GEOGRAFI

3ra og 3rb:

Til eksamen opgives: Holmelund: Danmarks geografi.

BIOLOGI

3ra og 3rb:

Til eksamen opgives: Abrahamsen og Pedersen: Biologi for real 3. 1963. S. 11-92, 
100-103, 132-133, 135-168, 172-177. ( Samtale-afsnittene springes over).

NATURLÆRE

3ra og 3rb:

Til eksamen opgives: F. Hjerting, F. Andersen og H. Voldby. Den ny naturlære 3. 
Side 7-20, side 25-52m, side 65-80**, side 82-89*3, side 107-125«, side 1260-129.

MATEMATIK

3ra: Til eksamen opgives: Pihl og Ring: Regnebog for 3. real, udg. 1964. Aksel Hansen:
Opgaver i regning og matematik fra realeksamen.
Som valgfrit emne opgives: Andersen og Salfelt: Matematiske emner for 3. real, udg. 
1963: Lineære problemer.
Logaritmetabel: Hylling Christensen og Petrus Larsen: Fircifrede logaritmetabeller 1964.

3rb: Til eksamen opgives: C. C. Kromann Clausen, Carl Emil Jensen, Tage Petersen: Reg
ning og matematik real 3. Kj. Kjeldsen og Edwin Larsen: Opgaver.
Som valgfrit emne opgives: Lineær programmering. 
Logaritmetabel: Erlang C.

LATINPRØVE

2. real

Hynding: Så læser vi Latin, stykkerne 20-31.
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AFGANGS- OG ÅRSPRØVER

Meddelelse herom vil senere blive udsendt. Elevernes forældre og enhver anden, der 
interesserer sig for skolen og dens arbejde, er velkomne til at overvære de afsluttende 
prøver.
Det nye skoleår begynder mandag den 10. august kl. 9.

Slagelse, 1. marts 1970. O. SKOUBY

Meddelelser til hjemmet

1. Eleverne har først adgang til skolebygningen 10 min. før undervisningens begyndelse.

2. Eleverne i gymnasieklasserne har i spisepausen tilladelse til at forlade skolens grund.

3. For beskadigelse fra elevernes side af skolens inventar og ruder kan kræves erstatning. En
hver beskadigelse skal straks meldes til inspektor.

4. Umiddelbart efter forsømmelse som følge af sygdom eller af anden tvingen grund skal eleven 
medbringe skriftlig meddelelse herom. Ved mere langvarig forsømmelse bør skolen under
rettes snarest.
Er en elev forhindret i at møde til skolens skriftlige prøver og eksaminer, bør skolen uop
holdeligt underrettes derom.
Skolen henstiller indtrængende til hjemmene, at anmodning om elevers fritagelse for enkelte 
timer eller enkelte dage kun fremsættes i ganske særlige tilfælde (f. eks. større familiefester). 
En sådan anmodning bør altid forelægges rektor i god tid.
Langvarig fritagelse for gymnastik kræver lægeattest.
Læge- og tandlægebesøg må normalt ske uden for skoletiden.

5. Bortkomne og beskadigede bøger kan kræves erstattet.

6. Henvendelse om glemte og fundne ting rettes til inspektor. Skolen påtager sig intet ansvar 
for sådanne ting.

7. Skolen påtager sig intet ansvar for cykler og andre køretøjer. Elevernes biler henvises til 
offentlige parkeringspladser.

8. Pengeindsamling, mærkesalg, plakatophængning o. 1. må ikke finde sted uden rektors til
ladelse.

9. Det forventes, at privatundervisning ikke finder sted uden efter forhandling med skolen.

10. Telefonbesked til eleverne modtages i almindelighed ikke.

11. Eleverne bør ikke medbringe penge (undtagen småbeløb) og værdigenstande på skolen. 
Dersom en elev undtagelsesvis må medbringe et større pengebeløb, bør dette deponeres hos 
inspektor. Kun i så fald kan skolen påtage sig ansvar herfor.
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Skolevæsenets tilsyn, administration og ledelse

SKOLEUDVALGET
Gårdejer Holger Jensen (formand) ................................. Tlf. (567) 55
Typograf Arnold Pedersen ...................................................... - 52 33 06
Fru Tove Munthe Fog.............................................................. - 52 19 00
Afdelingsassistent Inger Munk Hansen ................................ - 52 65 30
Fru Pia Kiørboe ....................................................................... - 52 19 00

SKOLEKOMMISSIONEN
Valgt af byrådet:
Gårdejer Holger Jensen (formand) ................................. Tlf. (567) 55
Typograf Arnold Pedersen ...................................................... - 52 33 06
Fru Tove Munthe Fog.............................................................. - 52 19 00
Afdelingsassistent Inger Munk Hansen ................................ - 52 65 30
Fru Pia Kiørboe ....................................................................... - 52 19 00
Værkstedsleder Ejner Nielsen.................................................. - 52 65 41

Valgt af skolenævnene:
Skibsmægler Finn Poulsen .................................................. Tlf. 57 05 86
Grosserer Karl Otto Møller .................................................... - 52 45 25
Revalideringschef Hans Henrik Martensen-Larsen............ - 52 45 35
Fritidshjemsleder Benny Estrin ............................................. - 57 11 98
Forstander Eigil Hjarbæk ....................................................... - 52 04 74

SKOLENÆVNENE
Gymnasiet:
Skibsmægler Finn Poulsen, Korsør (formand)
Direktør Kaj Mygind, Korsør
Sekretær Ruth Svarer Pedersen, Slagelse
Fru Agnete Hansen, Skælskør

Hallelevskolen:
Fru Kirsten Trock, Sønderup (formand)
Gårdejer Vagn Nielsen, Gudum

Havrebjerg skole:
Gårdejer Axel Jonstrup, Blæsinge (formand)
Telefonmontør Keld Andersen, Havrebjerg

Marievangsskolen:
Grosserer Karl Otto Møller, Slagelse (formand)
Kontorassistent Grethe Brandt, Slagelse
Dekoratør Henning Skafte Jørgensen, Slagelse
Lærer Birthe Borup Jakobsen, Slagelse
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Mølle gårdsskolen:
Ingeniør Helge Rasmussen, Slagelse (formand) 
Børnebibliotekar Ellen Ladegaard, Slagelse 
Ekspeditionssekretær Sven Bryndum, Slagelse 
Fru Tove Freese, Slagelse

N ørrevangs  skolen:
Pr. løjtnant Henrik Jensen, Slagelse (formand)
Læge H. M. Rathenborg, Slagelse 
Revalideringschef H. H. Martensen-Larsen 
Kontorassistent Inger-Marie Hansen, Slagelse 
Reparatør Svend Erik Jensen, Slagelse 
Slagteriarbejder Svend Erik Larsen, Lille Valby

Sorterup-Ottestrup centralskole:
Farvehandler Vagn Hansen, Skovse (formand) 
Gårdejer Georg Jensen, Vedbysønder

Stillinge centralskole:
Gårdejer Vagn Nielsen, Keldstrup (formand) 
Fritidshjemsleder Benny Estrin, Stillinge

Vestre skole:
Civilingeniør Børge Damkjær, Slagelse (formand) 
Trafikkontrollør Bent Stendorf, Slagelse 
Fru Ulla Hansen, Slagelse
Fru Edith Larsen, Slagelse

Østre skole:
Advokat Søren Larsen, Slagelse (formand)
Fru Tove Pedersen, Slagelse
Civilingeniør Mogens Elvensø, Slagelse
Forstander Eigil Hjarbæk, Slagelse

SKOLEVÆSENETS KONTOR
Korsgade 5
Tlf. (03) 52 36 00 — lokal 34 — 35

Skoledirektør Bent Johnsen
Træffes efter aftale

Fuldmægtig Herdis Petersen
Kommuneassistent Aase Stöckel
Kontorassistent Birgit Eriksen
Kontorassistent Sonja Pedersen
Kontorassistent Lillian Tümmler
Kontoret er åbent kl. 8-16, fredag kl. 8-13 og 14-18, lørdag lukket.
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SKOLEPSYKOLOGISK KONTOR 
SKOLEVÆSENETS KONTOR
Korsgade 5
Tlf. (03) 52 36 00 — lokal 43 — 42
Skolepsykolog Kaj Ove Jørgensen
Træffes som regel kl. 8-9 - dog ikke lørdag
Tale- og hørekonsulent J. Bechmann
Træffes som regel onsdag kl. 12-13.

ERHVERVSORIENTERINGEN
SKOLEVÆSENETS KONTOR
Korsgade 5
Tlf. (03) 52 36 00 — lokal 63 
Erhvervsorienteringskonsulent Verner Schou 
Træffes som regel mandag kl. 8-9 og onsdag kl. 10-12

SKOLEBIBLIOTEKER
SKOLEVÆSENETS KONTOR
Korsgade 5
Tlf. (03) 52 36 00 — lokal 239
Skolebibliotekskonsulent Niels Juul Dalsgaard 
Træffes som regel onsdag kl. 8-11, evt. efter kl. 14

FRITIDSUNDERVISNINGEN
SKOLEVÆSENETS KONTOR
Korsgade 5
Tlf. (03) 52 36 00 — lokal 238
Fritidskonsulent Ingemann Pedersen

SKOLEINSPEKTØRER
Carl Ph. Carstensen, Østre skole.......................................... Tlf. 52 04 81
Arne Rosenholm, Møllegaardsskolen ..................................... - 52 32 07
Ole Hansen, Vestre skole ...................................................... - 52 07 74
Anders Kragh Jørgensen, Nørrevangsskolen ........................ - 52 57 51
Erik Asmund, Marievangsskolen ........................................... - 52 29 94
Træffes hver skoledag kl. 8-9

Jacob Andersen, Stillinge centralskole ................................... - 54 70 58
Træffes hver skoledag kl. 9-10
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SKOLELEDERE
Kay Nielsen, Hallelevskolen ............................................ Tlf. (568) 30
Peter Ekknud, Havrebjerg skole ...................................... - (569) 138
Svend Aage Petersen, Sorterup-Ottestrup centralskole ... - 54 40 08
Rektor O. Skouby, Slagelse Gymnasium og H. F. Kursus Tlf. 52 49 11 
Træffes hver skoledag kl. 11,10-12,00

FÆLLESLÆRERRÅDETS FORMAND
Lærer Erik Mølgaard, Østre skole ................................. Tlf. 52 33 11

LÆRERRÅDSFORMÆND
Lærer Poul Jensen, Østre skole............................................ Tlf. 52 33 11
Lærer Karen Danscher, Møllegaardsskolen .......................  - 52 32 42
Lærer Steen Bach Nielsen, Nørrevangsskolen ..................... - 52 46 31
Lærer Ole Larsen, Vestre skole............................................. - 52 15 98
Lærer Ib Pedersen, Marievangsskolen .............................. - 523603
Lærer Verner Westi Jørgensen, Stillinge centralskole .... - 52 70 58
Lærer Ejvind Tange, Hallelevskolen ................................... - (568) 30
Lærerinde Signe Larsen, Havrebjerg skole ......................... - (569) 138
Lærer Jørgen Dann, Sorterup-Ottestrup centralskole .... - 54 40 01
Adjunkt Jørgen Christiansen, Gymnasiet ............................ - 52 33 22

SKOLESUNDHEDSPLEJEN
Østre skoles lægeværelse......................................................... Tlf. 52 36 60
Vestre skoles lægeværelse ....................................................... - 52 51 15
Møllegårdsskolens lægeværelse ............................................... - 52 54 67
Nørrevangsskolens lægeværelse............................................... - 52 09 00
Skolelæge, dr. med. Eyvind Bastholm
Sundhedsplejerske Hjørdis Thygesen
Sundhedsplejerske Anna Andreasen

SKOLETANDPLEJEN
Klinikker:
Østre skole, tlf. 52 32 17
Vestre skole, tlf. 52 51 15
Møllegårdsskolen, tlf. 52 54 67
Inge Hultin, klinikchef
Rikke Engelbredt, deltidsbeskæftiget børnetandlæge
Frida Østergaard Kristensen, deltidsbeskæftiget børnetandlæge
Kirsten Rhod Rung, heltidsbeskæftiget børnetandlæge

6



TILLÆG III

Amie Hjort Sørensen, deltidsbeskæftiget børnetandlæge 
Elsebeth Kolind Schaap, heltidsbeskæftiget børnetandlæge 
Klinikassistent Marianne Walbum Rasmussen
Klinikassistent Winnie Petersen
Klinikassistent Kirsten Hansen
Klinikassistent Marianne Nielsen
Klinikassistent Sigrid Christiansen
Klinikassistent Britt Jette Sørensen
Klinikelev Lis Tofte Petersen
Hygiejneassistent Ketty Jørgensen
Hygiejneassistent Lilly Larsen
Hygiejneassistent I. Jacobsen
Hygiejneassistent Ebba Henriksen
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TILLÆG III

Bygningerne
Almindelig oversigt 1. august 1970

Op- 
førel
sesår

Udvidelse 
eller 

ombygning
Ejendoms

skyld
Heraf 
grund
værdi

Brandforsikring

Bygninger Inventar

Østre skole ................... 1856 1898,1928 
og 1951 2.250.000 354.000 2.342.000 784.000

Vestre skole ................. 1915 1943 900.000 202.500 2.829.000 616.000

Møllegårdsskolen.......... 1953 1962 4.000.000 247.400 5.955.000 784.000

Gymnasiet .................... 1868 1927, 
1959-60 5.700.000 369.200 7.274.000 1.568.000

Nørrevangsskolen ........ 1967 1969 3.700.000 432.000 4.520.000 560.000
2.700.000

Marievangsskolen ........ 1953 1.800.000 616.300 3.500.000 450.000

Stillinge centralskole ... 1956 3.000.000 66.000 3.100.000 135.700

Hallelevskolen .............. 1957 1.800.000 63.000 2.300.000 300.000

Sorterup-Ottestrup 
centralskole .................. 1956 1.350.000 54.100 1.950.000 300.000

Havrebjerg skole.......... 1938 400.000 15.900

Lille Valby skole ....... 1940 600.000 20.000 1.000.000 25.000
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Elevfordeling i 8. klasserne pr. 1. september 1969

Skolerne Antal klasser Elever i alt Heraf fra omegns
kommunerne

Vestre skole.................... 2 45 13
Østre skole ..................... 3 48 6
Møllegårdsskolen ........... 3 59 12
Nørrevangsskolen .......... 4 74 39

I alt . . 12 226 70

Af kommunens egne elever fortsatte 60,9 pct. i 8. klasse.

Elevfordelingen i 8. klasserne pr. 1. september 1970

Skolerne Antal klasser Elever i alt Heraf fra omegns
kommunerne

Vestre skole.................... 2 48 1
Østre skole ..................... 2 43 0
Møllegårdsskolen ........... 2 44 2
Nørrevangsskolen .......... 3 69 4
Marievangsskolen ........... 1 12 Ô

I alt . . 10 216 7

Af kommunens egne elever fortsatte 73,8 pct. i 8. klasse.

9. klasse afgangsprøver 1970
Prøve aflagt i:

Skolerne

El
ev

ta
l p

r. 
1/

9 1
96

9

U
ds

kr
ev

et
 i 

år
et

s l
øb

O
bl

ig
at

o
ris

ke
 fa

g

En
ge

ls
k

i/i 
_>» 
r-1 M

as
ki

n
sk

riv
ni

ng

H
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ge
rn

in
g

H
ån

dg
er

ni
ng

Sl
øj

d/
M

et
al

sl
øj

d

N
at

ur
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re

Fo
rm

ni
ng

M
at

em
at

ik

A
rb

ej
ds

te
kn

. 
te

gn
in

g

dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi.

Møllegårdsskolen 46 44 3 2 42 42 7 2 0 0 11 12 0 10 0 0 11 0 15 1 0 0 0 0 0 0
Østre skole ....... 26 26 3 0 23 24 22 23 11 14 12 22 0 19 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vestre skole .... 29 27 2 0 27 27 7 7 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marievangsskolen 9 9 2 1 7 10 3 8 0 0 5 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skole Elevtal i 9. teknisk 
pr. 1. sept. 1969

Overført til 
anden klasse 
i årets løb

Bestået
Ikke bestået, 
men bestået 

9. klasses 
afgangsprøve

dr. Pi- dr. pi- dr. pi- dr. Pi-

Møllegårdsskolen ... 9 1 1 0 7 0 1 1

17
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10. klasse afgangsprøve 1970
Prøve aflagt i:

Skolerne
El

ev
ta

l i
 10

. 
kl

. p
r. 1

/9
 6

9

U
ds

kr
ev

et
 

i å
re
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 lø
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 fa
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ng
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d

U
dv

id
et
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gn
sk

ab
f.

dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi. dr. pi.

Østre skole ....... 11 14 0 1 11 14
1

0 0| 11 14 9 12 1 5 0 oj 1 5 0 0 0 5 1 0 0 0
Vestre skole .... 10 20 1 0 9 20 2 5 6 18 0 0 1 6 0 Oj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Møllegårdsskolen 9 30

1
0 2 9 28 6 12 9 1U 3 8 4 17 0 0 0 0 o o:

i
0 0 0 0 ! 7 19

Skolerne
Elevtal i 10. tekniske 

pr. 1. sept. 1969 Udskrevet i årets løb Bestået udvidet tekn. 
forberedelseseksamen

dr. pi.pi. dr. pi.dr.

Møllegårdsskolen ........... 17 4 0 1 17 3
Østre skole ..................... 4 0 0 0 4 0

I alt . . 21 4 0 1 21 3

Realeksamen 1970

Skolerne
Bestået Ikke bestået

I alt
dr. Pi- dr. pi-

Vestre skole .................... 18 33 0 0 51
Østre skole ..................... 26 25 0 0 51
Møllegårdsskolen ........... 14 27 0 0 41
Gymnasiet ...................... 18 14 1 0 33

I alt . . 76 99 1 0 176

Studentereksamen 1970

Skole
Matematisk eksamen Sproglig eksamen

I alt
dr. Pi- dr. Pi-

Gymnasiet ...................... 33 16 13 38 100

H. F. — Eksamen 1970

Skole
Bestået Ikke bestået

I alt
dr. pi- dr. Pi-

Gymnasiet ...................... 1 15 27 0 2 44
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Sygeeksamen 1970

Skolerne
Opryknings
prøven fra

2. real ,
9. klasse 

afgangsprøve
10. klasse 

afgangsprøve
Real

eksamen
Studenter
eksamen

HF- 
eksamen

dr. pi- dr. Pi- dr. pi- dr. Pi- dr. pi- dr. pi-

Østre skole ............. 0 o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vestre skole........... 1 1 , 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Møllegårdsskolen . .. 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Gymnasiet .............. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

I alt . . 1 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1
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Skolebibliotekerne

* Alle bøger er udstationeret

Skolerne

Bogbestand 31/3 - 70 Udlån 69/70

Udlån 
i altBasis

samling
Lærer- 
bibl.

Klasse- 
håndbibl.

Klasse
sæt Samlet 

bog
bestand

Over skr.
Klasse
udlånAr 

sæt
ital 
bind

Antal 
sæt bind Fag Skøn

Østre skole .......
6.792

329 128 21 595 53 1.332 9.176 3.875 4.728 9.579 18.182

Vestre skole ....
6.101

486 127 20 537 69 1.737 8.988 5.265 5.960 8.560 19.785

Møllegårdsskolen
6.457

869 672 26 715 66 1.652 10.365 4.110 5.965 12.550 22.625

Nørrevangsskolen
2.366

0 176 10 275 36 805 3.622 0 0 ca. 8.000
Tallet er 
skønnet*

Marievangsskolen
3.307

106 99 6 175 16 350 4.037 2.108 4.319 750 7.177
Stillinge Central
skole ..................

1.464
0 0 0 0 2 45 1.509 950 2.370 750 4.070

Hallelevskolen ..
2.096

0 80 5 + 3 210 90 1.872 4.258 2.270 4.719 1.558 8.547
Sorterup-Ottestr.
Centralskole .......

2.056
1 0 40 5+3 210 33 680 2.986 2.180 4.635 1.056 7.871

I alt...................
30.639

1.790 1.322 93 + 6 2.717 365 8.473 44.941 20.758 32.696 42.803 96.257

Ovenstående skema er det traditionelle skema for skolebibliotekernes virksomhed 
og bogbestand. Det eneste utraditionelle er, at rubrikken „Antal lånere“ er udgået, 
bl. a. ud fra den betragtning, at er man skoleelev, så er man automatisk låner på 
skolebiblioteket. Man skal altså ikke alle formularerne igennem mere for at kunne 
låne. En stor lettelse både for elever, lærere og skolebibliotekarer. Endvidere vil 
man bemærke, at kommunesammenlægningen pr. 1/4-70 har bevirket, at de op
landsskoler, der har skolebiblioteker, er gledet ind i skemaet, selv om tallene dæk
ker skoleåret før sammenlægningen. Da undertegnede imidlertid havde disse op
lysninger med henblik på skoleåret 70/71, har jeg fundet det naturligt at lade disse 
tal figurere i oversigten.

Som supplement til ovenstående tal kan oplyses, at udover skranke- og klasse
udlån på den enkelte skole, finder der udlån sted, dels skolerne imellem, både af 
enkeltbøger og klassesæt, samt fra Fælleskommunal Samling. Der er foretaget en
kelte undersøgelser over disse bevægelser, hvilket bl. a. flg. skema viser:

Skolernes eget materiale Fælleskommunal 
SamlingSkole

Klassesæt Emnesæt Klassebibl. AV Lån til 
andre skoler Bogsæt AV

Møllegårdsskolen 56 30 81 2 5 klassesæt 112 52
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På Østre skole gennemførtes fra skoleårets begyndelse til jul en total registrering 
af, hvad der brugtes af supplerende materiale, heri også indbefattet lån af sæt til 
brug i en enkelt time. Sidste registrerede udlånsnummer var 282.

På Vestre skole er der i skoleåret 69/70 sammensat 122 klassebiblioteker.
Alt i alt viser oversigtsskemaet og de supplerende oplysninger en stigning i de 

materialer, der findes på skolebiblioteket, samt en stadig stigende anvendelse af 
materialer fra skolebiblioteket. På længere sigt vil dette måske betyde, at de udgif
ter, der normalt figurerer på skolernes konto til undervisningsmaterialer, vil gå ned, 
mens skolebibliotekernes vil stige, idet deres budgetter er ligefremt proportionale 
med aktiviteten, hvor der med aktivitet tænkes på antal bind og antal udlån.

Niels Juul Dalsgaard, 
skolebibliotekskonsulent
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I årets løb...
Møllegårdsskolen

9.9.69: Atletikstævne i Herlufsholm for elever fra skolerne i Sorø Amt.
To hold piger kvalificerede sig til deltagelse i landsfinalestævnet i Sønder
borg. Dette stævne afholdtes 24.—26.9, og pigerne blev blandt de mange 
hold nr. 11 og nr. 12.

26.9: Skoleidrætsstævne for Slagelse bys skoler.
3.10: Filmaften for 3. real a.
5.11: 9. klasserne eilt og s på ekskursion til København med besøg på National

museet og i Folketinget. Turen, der var et led i orienteringsundervisningen, 
var arrangeret af Helle Kragsnæs og Lilly Duedahl.

6.11: Forældreaften for 1. klasse a’s forældre.
20.—21.11: Skolens forældrekreds inviteret til at overvære undervisningen i sko

lens forskellige klasser.
25.11: Samtaleaften for 4.c’s forældre og lærere fra klassen.
26.11: Ditto for 7.c’s forældre og lærere, og
3.12: for 4.b’s forældre og lærere samt 
4.12: for 3.b’s forældre og lærere 
9.12: Forældreaften for 2. real b’s forældre.
9.12: Forældre indbudt til samtale om elever i 3.a.
10.12: Kriminaloverbetjent Aage Knudsen holdt i en orienteringstime foredrag for

9.cIIt og 9.S om ungdomskriminalitet og børneværn.
12.12: Fagkonsulent D. Valentin Hansen overværede undervisningen i regning og 

matematik i nogle af skolens ældste klasser.
16.12: Fælles hyggeaften for forældre, elever og lærere arrangeret af 3.c. 
17.1.70: 6.C holdt festaften til fordel for Røde Kors.
22.1: Forældremøde for 2. klasse c’s forældre.
26.—27.1: Kontaktmøde med 1. klasse b’s forældre.
27.1: Forældremøde for 7. klassernes forældre.
2.2: Et lignende arrangement for 9.a’s forældre.
7.2: Eleverne i 1.—3. klasse sluttede skoledagen med at „slå katten af tønden.“ 
21.2: Skolefest for 4., 5., 6. og 7. klasserne.
24.2: Samtalemøde med forældre om 5.a’s elever.
24.—25.2: Samtalemøde tilrettelagt over 2 dage med 6.b’s forældre.
9.3: Forældremøde for 1. reals forældre.
14.3: Elever fra 5. klasse a og lærer Kirsten Odgaard opførte for interesserede 

uddrag af skuespillet „Rikke fra Nyboder.“
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16.3: Forældremøde for 6.e’s forældre.
8.4: 6.c’s forældre inviteret til forældrekonsultation.
14.4: Københavnstur for 9. klasse cle tilrettelagt af overlærer Sonja Johnsen.
2.5: En forældre, ingeniør P. Sminge besøgte 9. klasse eilt og fortalte nøgternt og 

udramatisk om sin tid i modstandsbevægelsen og ophold i Horserød, 
Frøslev, Neuengamme samt i en tysk arbejdslejr ved Berlin. For eleverne 
blev det en usædvanlig oplevelse.

5.5: Forældremøde for 8.t’s forældre.
9.—14.5: Bornholmstur for 7. klasse b tilrettelagt af overlærer Øjv. Kjeldsen og 

lærer Helle Kragsnæs.
20.5: Forældremøde for 6.a’s forældre.
21.5: Konsultationsaften for samme forældrekreds.
23.5: Elevfest arrangeret af elevrådet.
25.5: 2.a’s og 2.c’s elever udflugt til „Legoland.“
27.5: 6.e’s elever udflugt til Givskud løvepark og til „Legoland.“
4.6: Klasseudflugt på cykel for elever i 6.a. Turen gik gennem skovene til Sorø. 

Klasselæreren viceinspektør F. Clasen havde inviteret interesserede forældre 
med på turen.

10.6: 4.b og lærer Lilly Duedahl inviterede forældrene til festaften, hvor eleverne 
opførte skuespillet „Lasse Langnæse.“

Herudover har der været adskillige kortere ture og ekskursioner af forskellig art 
inden for byen og oplandets områder.

Arne Ro s en holm
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Østre skole

For første gang i mange år var alle stillinger besat, da skolen startede efter sommer
ferien.

15.8: 26 elever og lærere fra Mardy school i Aberdare kommer på genvisit og ind
kvarteres privat. I de følgende dage gennemførtes et omfattende program 
med besøg på Vestsjællandske industrivirksomheder, en tur til Lejre, Ros
kilde og København, en tur til Stevns, Vordingborg og Ålholm. Der var 
også tid til en tur med færgerne og „Aksel Emil.“ Der var arrangeret to 
aftener på skolen med dans.

I. 9: 7.C og d rejser på lejrskole på Bornholm under ledelse af frk. B. Larsen, hr.
E. Mølgård, hr. M. Rasmussen og frk. M. Hansen.

6.9: 7.a og b rejser på lejrskole på Bornholm under ledelse af fru B. Smith, hr. 
O. Kristiansen og fru E. Fuglsang.

7.9: 7.c og d kommer hjem fra lejrskole.
12.9: 7.a og b kommer hjem fra lejrskole.
17.—18.9: Lærerstævnet på Gerlev Idrætshøjskole.
26.9: Skoleidrætsdag.
30.9: 2.r.b på ekskursion til Lejre og Roskilde med hr. H. P. Hansen.
14.10: Forældrekonsultation for 6.b.
16.10: Forældrekonsultation for 6.b.
28.10: Forældrekonsultation for 5.a.
29.10: Forældremøde for 2.a og b med stor tilslutning og livlig samtale under 
kaffebordet.
30.10: Forældrekonsultation for 5.a.
5.11: Forældremøde for 4.C.
12.11: Forældremøde for 3.r.a. Fru Levring lagde op til en diskussion om hjemme
arbejde.
17.11: Forældremøde for l.a.
18.11: Forældremøde for l.c. Ved forældremøderne i 1. og 2. klasserne har skole

psykolog K. O. Jørgensen indledt med et kort foredrag.
19.11: Forældremøde i 2.r.a.
19.11: Forældrekonsultation for 4.a.
20.11: Forældrekonsultation for 4. a.
25.11: Forældremøde for l.b.
26.11: Forældrekonsultation for 7.b.
2.12: Forældremøde for 3.a og c.
3.12: Forældremøde for 3.b.
10.12: Årets skolekomedie: „Hvorfor skænds vi“ af Soya opføres for forældre og 

andre interesserede med stor tilslutning.
10.12: Skolefest for 1.—3. klasse fra 14—17.
II. 12: Skolefest for 4.—7. klasse fra kl. 18—23. Skolekomedien opføres igen, og

festen gennemføres med god stemning.
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12.12: Skolefest med komedie og dans for 8.—10. årgang. En god fest.
20.1: Forældrekonsultation for l.r.b.
21.1: Forældrekonsultation for l.r.b.
29.1: Forældrekonsultation for 9.b.
30.1: Skolen deltager med et hold i skolernes skakturnering og har en kamp mod 

Bagsværd kostskole. Østre skole vinder 8—2.
2.2: 3. real sendes en uge ud i erhvervspraktik.
10.2: 10. klasserne sendes en uge ud i erhvervspraktik.
11.2: Skolen har besøg af en norsk rejselektor, Torulf Strand, fra Hommersåk. 

Han læste 4 timer i de ældste klasser.
17.2: Fagkonsulent Chr. Skov besøger skolen og overværer nogle timer i engelsk. 
25.2: Forældremøde for 9.c.
5.3: Forældrekonsultation for 5.c.
6.3: Skolen har besøg af en svensk rejselektor, Kerstin Nordløf. Hun fortalte om 

den nye svenske skoleordning for lærerne fra kl. 8—9 og gav derefter 3 
lektioner i svensk i 8. kl. og 1. real.

9.3: Forældrekonsultation for 5.c.
16.3: Forældremøde for 6.a.
18.3: Forældremøde for 8.b.
19-3: Forældrekonsultation for 6.a.
9.4: Forældremøde for 6.b. Der tages initiativ til oprettelse af en forældreforening 

for 6.b.
14.4: Forældremøde med henblik på opstilling af liste til skolenævnsvalg.
20.4: Forældremøde for l.a og c.
28.4: Forældremøde for 6.c.
28.4: 6.b tager på en én-dages lejrskole i Bildsø.
11.5: Forældremøde for 2.a.
12.5: Forældremøde for 2.b.
13.5: 3.r.a på tur til København under ledelse af fru Levring.
15.5: 3.r.b på ekskursion til Sydsjælland under ledelse af hr. H. P. Hansen.
15.5: 2.r.a på weekend i København og Helsingør under ledelse af fru G. Hartvig.
20.5: 4.a, b og c på ekskursion til Lejre og Roskilde.
27.5: l.r.a og b på ekskursion til Roskilde og København.
10.6: 2.a og b på lejrskole.

Umiddelbart efter skoleårets slutning tager hr. E. Mølgård og frk. Margit Hansen 
med 2.r.b på en tur til Østrig. Hr. og fru Gadeberg tager med 9.c ligeledes til 
Østrig.

C. Ph. Carstensen
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Vestre skole

Det forløbne år har stået i moderniseringens tegn. Inden for budgettets rammer 
er der udnyttet muligheder for at forny en række lærebogssystemer og fortsætte 
opbygningen af vor forsyning med AV-midler, der altsammen i forbindelse med en 
omfattende anvendelse af bogmateriel m. v. fra skolebiblioteket skulle gøre indlæ
ringen lettere og mere tillokkende. En ændring af de ydre rammer, nemlig byg
ninger, legeplads og toiletforhold, har der derimod ikke været råd til i denne 
omgang; lærerråd og arkitekt har i samarbejde med skolenævnet udarbejdet planer 
for en efter skolens mening stærkt tiltrængt forøgelse af antal klasselokaler, navnlig 
med henblik på småbørnsklasserne, samt anlæg af en legeplads specielt indrettet 
for de mindreårige.

Skolenævnet er et nyt element i vort skolevæsen. Hovedformålet med det er at 
være skolens bindeled til to sider: til skolens forældrekreds og til de kommunale 
myndigheder. Skolenævnet er fortrinsvis valgt af forældrekredsen og består af 
skoleinteresserede mennesker, der vil kunne varetage både forældrenes og skolens 
interesser, og nævnet skulle kunne styrke kontakten til skolekommission og skole
udvalg, der jo er fåtallige grupper med et efterhånden meget stort arbejdsområde.

Forældrekontakten har som sædvanlig fungeret i form af en lang række konsul
tationer med mødetider efter aftale, men også sammenkomster mellem klasseforæl- 
dre og lærere af mere selskabelig art har fundet sted. I øvrigt er forældrene altid 
meget velkomne på skolen til samtale om opståede problemer i forbindelse med 
børnenes skolegang.

Skolens elevforening har også i år arbejdet meget aktivt og på mange fronter: 
diskotek-, film- og hyggeaftener med forskellige spil samt sportsturneringer bl. a. 
i volley-ball mellem elever og lærere. Lærerholdet vandt — efter elevernes egen 
opfattelse, fordi gymnastiklærerne havde givet dem en dårlig undervisning!

Orienteringen om vore fortidige og nutidige medmenneskers levevis har været 
ivrigt dyrket med en spændvidde fra udgravningerne i Set. Mikkels kirke til en 
afsides bjerglandsby i Algeriet. Herudover har 7. klasserne holdt lejrskole på 
Bornholm. Andre klasser har besøgt Berlin, Rhinområdet, Tjekkoslovakiet og Eng
land, og der er foretaget en lang række endags-ekskursioner.

Som noget helt nyt kan det nævnes, at skolen har overtaget en skibsadoption efter 
den nedlagte realafdeling på Slagelse gymnasium. Det gælder Mærsk rederiets skib 
Janecke Mærsk, som eleverne i 3. real glæder sig til at følge på de store have.

Ole Hansen
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Nørrevangsskolen

Nørrevangsskolen er inde i en periode, hvor et karakteristisk træk er den stigende 
vækst.

I skoleåret 1969—70 havde skolen 23 normalklasser og 10 specialklasser, i alt 
33 klasser.

Dette tal vil efter sommerferien 1970 vokse til 42. Antallet af specialklasser er 
stabiliseret på 10, antallet af normalklasser vokser fra 23 til 32.

Inden for disse klasser sker væksten i særlig grad blandt de ældre elever. I 
1969—70 var der på

8. klassetrinnet: 3 klasser (2 8. klasser og 1 1. real)
9. klassetrinnet: 1 klasse (1 2. real)

for næste skoleår ser billedet således ud:
8. klassetrinnet: 5 klasser (3 8. klasser og 2 1. real)
9. klassetrinnet: 3 klasser (2 8. klasser og 1 2. real)

10. klassetrinnet: 1 klasse (1 3. real).

Ved skoleårets begyndelse var der 2 embeder ledige, idet hr. Flemming Fravsing 
først kunne tiltræde pr. 1. oktober og hr. Vildrik pr. 1. november.

Pr. 1. oktober fik fru Randi Kristensen embede i Skælskør (hvor hun bor). 
Hendes embede har resten af skoleåret været vakant.

Forskellige vikarer har hjulpet skolen i det forløbne år, dels med ovennævnte 
timer, dels med hvad der i øvrigt blev ledigt som følge af sygdom eller som følge 
af, at lærere var på kursus.

De fleste af disse timer er læst af: fru Tove Munthe Fog, fru Inge Lise Frøkjær 
Jensen, fru Gunhild Sørensen og hr. Benny Sørensen — hvem skolen takker for 
en god indsats!

For det kommende skoleår har fru Ellen Willars Jensen fået 1 års orlov. Otto 
og Hanne Stenholdt har fået 2 års orlov, i hvilket tidsrum de skal undervise på 
Grønland. Skolen tager afsked med faglærer i gymnastik, hr. Ole Rasmussen, der 
ikke længere kan afse tid til sin virksomhed ved Nørrevangsskolen. Skolen takker 
for god indsats i de forløbne 3 år.

Skolen afholdt en featuredag i november. Emnet var Island og bagefter var der 
en velbesøgt udstilling for forældre og interesserede.

Ligeledes afholdtes skolens forældredage i november.
I årets løb har der været 25 aftener med forskellige arrangementer for forældre, 

12 aftener med forskellige arrangementer for eleverne, hvortil kommer de ordinære 
møder i Hyggeklubben.

Der har i årets løb været elever i lejrskole på Bornholm og i Kolding. Herudover 
har der været 15 ekskursioner og udflugter.

Som et eksempel på et klassetrins arrangementer indsættes følgende mere de
taljeret redegørelse:
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Specialarrangementer — 1. kl. 1969—70.

24.9: Forældremøde for alle 1. klasser. Man enedes om fra starten at få hyppig 
kontakt med skolen. — Forældreavis m. m.

7.11: Første nummer af forældreavisen „Kontakt“ sendes til forældrene.
21.11: Forældredag — 24 forældre i l.g.
16.—17.12: Forældrekonsultation i l.b, l.c og l.g.
19.12: Juleafslutning.
29.1: Klassebesøg af l.g hos Strandholm.
Prim.2: Forældrekonsultation l.a.
9.2: l.b på besøg hos Skafdrup.
6.2: „Kontakt“ nr. 2 hjemsendes.
4.3: Forældremøde l.b.
19.—20.3: Forældrekonsultation for l.c og l.g.
22.5: Forårsfest for 1. klasserne. Forældrene indbudt til kaffebord på lærerværelset. 

Overskud fra kaffebordet går til udflugt.
29.5: „Kontakt“ nr. 3 hjemsendes.
10.6: Forældremøde for alle 1. klasser. Ved dette møde dannedes en forældre

gruppe omkring de nuværende 1. klasser, som sammen med klasselærerne 
skal arrangere forskellige arrangementer i løbet af det kommende skoleår. 
Det være sig pædagogisk/psykologisk/sociale/selskabelige arrangementer. — 
Kaj Ove Jørgensen orienterede ved mødet om skolepsykologisk arbejde.

12.6: Udflugt for 1. klasserne — samt 2.d og 5.e til Vindinge Naturpark ved 
Roskilde med lærerne.

Onsdag den 15. april afholdtes et velbesøgt forældremøde, hvor forældre blev 
orienteret om de nye skolenævns opgaver og om valg af samme.

Ved mødet opstilledes kandidatlister til skolenævnet og disse lister blev afgø
rende, idet der ikke blev indleveret andre lister.

Skolenævnet fik følgende sammensætning:

Valgt af Slagelse Byrad.
Gårdejer Holger Jensen.

Valgt af forældrekredsen.
Premierløjtnant Henrik Jensen (formand).
Fru Inger Marie Hansen (næstformand).
Læge H. M. Rathenborg.
Revalideringschef H. H. Martensen-Larsen.

Valgt af for ældre til børn i specialklasser.
Reparatør Sven E. Jensen.
Slagteriarbejder Sv. E. Larsen.
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Som suppleanter blev valgt.
Socialrådgiver Karl Toft.
Fru Else Margr. Christensen.
Statsaut. revisor Eli Frode Nørgaard.
Økonomichef Jørgen B. Trolle.

Som suppleanter for forældre til børn i specialklasserne.
Arbejdsmand Niels M. Petersen.
Fru Gudrun S. Petersen.

Som en indledning til samarbejdet med forældrenævnet indbød skolens lærerråd 
nævnet til at overvære lærerrådsmødet den 21. maj, hvor bl. a. skolens budget blev 
behandlet. Nævnet modtog lærerrådets indbydelse.

A. Kragh førgensen
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Gymnasiet

I. 5: l.g.m.y på ekskursion til omegnens kirker med lektor E. Nørgaard.
21.6: Årsafslutning med dimission.
II. 8: Skoleåret begynder.

2. real skolerejse.
22.8: ADK arrangerer sammenkomst med de nye elever.
28.8: 2.g.m.x. og 2. g.s.c. på historisk ekskursion til København med lektor B. Otto

sen.
8.9: 2.g.s.a. og 2.g.s.b. på historisk ekskursion til Roskilde, Bjernede kirke m. v. 

med adjunkt Bent Schiermer Andersen.
16.9: Skolen deltager i gymnasieskolernes regionalstævne i Haslev.
24.9: 2.g.m.y. på historisk ekskursion til Trelleborg med lektor E. Nørgaard.
24.9: Fællestime. Formanden for DGS orienterer om elevrådsarbejde.
26.9: Realklasserne deltager i skoleidrætsstævne i Slagelse.
27.9: Skolen deltager i gymnasieskolernes finalestævne i Nykøbing F.
1.10: Skolens fodboldhold og håndboldhold (piger) spiller mod Haslev gymna

sium i Haslev.
6.10: Samme hold spiller mod Køge gymnasium i Køge.
8.10: Elever fra hele skolen deltager i „Operation Dagsværk“.
10.10: 2.g.m.y. på geologisk ekskursion med lektor M. Funch.
15.10: Skolens fodboldhold og håndboldhold (piger) spiller mod Næstved gym

nasium i Næstved.
17.10: Skolens fodboldhold spiller mod Sorø Akademis skole i Sorø.
17.10: Fællestime: Boldhusteatret opfører „RSG 6.“
18.10: Elever fra gymnasieklasserne deltager i efterårsferien i Paris-rejse under 

ledelse af adjunkt Bent Schiermer Andersen og stud, scient Dan Olsen.
31.10: Den franske rejselektor M. Cardonne besøger skolen.
5.11: Fællestime: Jørgen Ross fortæller om eksperimentalfilm.
12.11: Fællestime: Forfatteren Sv. Aage Madsen om sit forfatterskab.
12.11: Paneldiskussion mellem lærere og elever.
5.12: l.g.s.a. og l.g.s.d. på historisk ekskursion til København med lektor Henry 

Axelsen.
14.12: Skolens kor under ledelse af cand. mag. fru Lisbeth Hiort medvirker ved 

Rødovre statsskoles julekoncert.
16.12: Julekoncert i Set. Mikkels kirke under medvirken af skolens kor og Rødovre 

statsskoles kor og orkester og under ledelse af begge skolers lærere.
17.12: Fællestime: Skuespilleren Bertel Torne: „Teaterudviklingen i dag.“
20.12: Juleafslutning i salen.
13.—15.1: Den tyske rejselektor dr. Johs. Jensen besøger skolen.
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17.—18.1: Elever fra 2. gymnasieklasse opfører skolekomedien. Der spilles Sartres 
„L’Engrenage“ („Spillet“) oversat og bearbejdet af eleverne, instrueret af 
adjunkt Jørgen Christiansen og lektor Uffe Hansen. Dekoration og scene
teknik ved lektor Helge Thomsen og overlærer Poul Jensen.

20.1: Forældremøde for l.g.s.a. + s.b. + s.c.
21.1: Fællestime: „Apollo 11“ filmen.
27.1: Forældremøde med l.g.s.d.+m.z.
28.1: Det årlige orienteringsmøde vedr. gymnasieundervisningen.
2.2: Forældremøde for l.g.m.x.+m.y.
12.2: Den årlige studieorienteringsdag under medvirken af studerende ved lære

anstalterne og Arbejdsformidlingens erhvervsvejleder.
25.2: Studieorientering vedr. seminarieuddannelsen ved lærerstuderende fra Hol

bæk seminarium.
26.2: Fagkonsulent lektor Holst-Jensen besøger skolen.

Skolen har med tak modtaget et antal billetter til Abonnementskoncerternes arran
gementer.
Elverne er indbudt til at overvære møderne i „Alliance Française.“

O. Skouby
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Marievangsskolen

Det forløbne skoleår startede med vikarer i to stillinger og stadig fortvivlede 
lokaleforhold, hvilket ikke har kunnet undgå i et vist omfang at sætte sig spor i 
skolens hverdag. Det ser ud til, at vi også i det kommende år vil komme til at 
mangle enkelte lærerkræfter, men samtidig har man nu påbegyndt udvidelsen af 
skolen, så vi vel engang i 71/72 vil kunne tage nye lokaler i brug.

Nye ansigter på elevside i klasserne er her en almindelig foreteelse på grund af 
det meget store parcelhusbyggeri i vestbyen; og en af skolens tidligere fordele, de 
små klassekvotienter, er nu ved at være historie, også på grund af distriktets om
lægning efter kommunesammenlægningen. Denne begivenhed, 1. april 1970, har 
naturligvis sat sit præg på skolen i det forløbne år, men ikke i det omfang, som 
man som „lille kommune“ kunne frygte, idet vi bevidst har planlagt, således at 
ændringen rent praktisk og administrativt ikke har voldt noget besvær. Problemerne 
ved sammenlægningen har nok i forældrekredse og hos nogle lærere mere været af 
følelsesmæssig art.

Skoleskovturene er vi jo gået bort fra, men 7. klassernes 6-dages lejrskole på 
Bornholm holder vi fast ved, ligesom én-dags ekskursioner på de forskellige klasse
trin nok vil vinde mere og mere frem.

Hvad idrætssamarbejdet udadtil angår, har skolen i flere år stået uden forbindelse 
med nogle naboskoler, et forhold, som vi håber kommunesammenlægningen vil 
råde bod på. Vi har dog ingen mulighed for at dyrke atletik af nogen værdi, og 
på grund af svigtende planlægning vil vi i de kommende to år også stå uden fod
boldbane. Kun ved det årlige indendørs fodboldstævne for byens skoler har vi 
formået at sætte os i respekt.

Vi har i de sidste år tilrettelagt vore indkøb således, at man må sige, at skolen 
i dag er særdeles veludstyret med moderne hjælpemidler, og vi glæder os til at fort
sætte denne udbygning i nye rammer fremover i samarbejde med vort nyoprettede 
skolenævn, hvis medvirken vi sætter store forhåbninger til.

Samarbejdet mellem skole og hjem forsøger vi fra skolens side at udbygge, og 
man kan med glæde konstatere, at der i det forløbne år er startet en forældre
forening omkring skolen. Vi afholder for hele skolen forældredage hvert år, og vi 
har på de enkelte klassetrin afholdt forældreaftener og/eller forældrekonsultationer, 
ligesom vi kan notere en vældig forældreopbakning om vor årlige skolefest.

Elevrådstanken er i år også slået igennem hos os, men al begyndelse er svær, og 
elevrådet er vel ikke blevet netop det aktiv, som nogle havde forventet; dog har 
eleverne haft held med en del gode forslag og aktiviteter.

Alt i alt har 1969—70 været et godt og udviklende arbejdsår for Marievangs
skolen.

Erik Asmund
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Stillinge Centralskole

7.9: Den årlige sportsdag mellem Hallelev, Ottestrup, Stillinge og Tårnborg skoler 
afholdtes i 1969 i Hallelevskolen.
17.—18.9: Lærerkursus i Gerlev.
17.11: Ekskursion til Nationalmuseets Grønlandsafdeling under ledelse af lærer

studerende P. Kreutzmann, fra Grønland og lærer M. Pedersen.
18.11: 3.b spiller komedie for klassens forældre under fru S. Andersens ledelse. 
12.5: Skolefest — 7. klasse opfører skolekomedie under lærer H. Madsens ledelse, 

hvortil der var et stort fremmøde af forældre.
4.6: 5.a og b klasserne på ekskursion til Helsingør under ledelse af lærer N. M. 

Hjermind og M. Pedersen. — Samme dag var de øvrige klasser på udflugt 
med klasselærerne.

5.—9.6: 7. klasse på lejrskoleophold i Gudhjem på Bornholm under ledelse af 
lærer H. Madsen og frue.

Jacob Andersen
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Hallelevskolen

I det forløbne år har fru Kirsten Trock endnu engang været så venlig at vikariere 
i kursus- og sygdomsperioder.

Foruden skolens lærere, som har besørget enkelte vikartimer, har lærerstuderende 
Ulla Hansen, Vordingborg, og lærerstuderende Else Petersen, Odense, vikarieret i 
den ledige stilling efter Conny Poulsen.

Fra og med det nye skoleår er der oprettet endnu en lærerstilling ved skolen. Man 
søger i øjeblikket gennem annoncering at besætte de to ledige stillinger og håber, 
det går i orden pr. 1. august.

Faglærer Inger Nielsen har ved dette skoleårs udgang ønsket at ophøre med 
undervisning i skolekøkken. Timerne overtages af lærer Birgit Hjorth Nielsen.

1. september 1969 havde skolen i alt 133 elever (61 drenge og 72 piger; året før 
var tallene 58 drenge og 72 piger). I 1. klasse begyndte i august 1969 11 drenge 
og 8 piger. Af 7. klasses 15 elever går 1 elev ud af folkeskolen, mens resten fort
sætter skolegangen i Slagelse således:

8. klasse praktisk og sproglig — 5 piger og 5 drenge
8. klasse teknisk — 0 piger og 1 dreng
1. realklasse — 0 piger og 3 drenge

Ved skolefesten uddeltes følgende idrætsmærker:
bronze sølv

Piger 4 7
Drenge 3 2

guld
0
1

I alt 7 9 1

Onsdag den 3. juni afvikledes en cyklistprøve for skolens tre ældste klasser. Prø
ven byggede på det, børnene havde lært i de to færdselsdage ugen forud.

Resultatet af prøven blev, at 15 elever bestod ud af 46. Det er 33 pct. mod knap 
40 pct., sidste gang denne prøve blev foretaget (1968).

Dette ikke alt for gode resultat kan vel give både forældre og lærere stof til 
eftertanke. En del børn cykler allerede til skole, og flere kommer til efter sommer
ferien. Både hjem og skole må derfor gøre en ekstra indsats med hensyn til børnenes 
færdsel på offentlig vej, så vi undgår alvorlige ulykker på grund af manglende 
kundskaber.
29.8—5.9: Lejrskole i Viborg for 7. klasse.
22.9: Viborg-aften. Elever, forældre og lærere samledes for at se billeder og høre 

om turen.
23.9: Fodboldkamp mod Ørslev. Ørslev vandt 9—0.
26.9: Idrætsstævne for Ottestrup, Stillinge, Tårnborg og Hallelev skoler. Hallelev 

vandt 1. præmie i løb og kast. Tabte de indledende kampe i fodbold og 
håndbold.
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4.11: Skolefest. 7. klasse spillede stykket „På sporet“, hvorefter Korsør pigekor 
underholdt de 375 deltagere med muntre sange. Resten af aftenen gik med 
dans, bio, kaffe m. m.

18.12: 7. klasses piger havde indbudt forældrene til julekaffe. Måtte aflyses på 
grund af sne.

22.12: Juleafslutning. Efter en time i klasserne var det meningen, vi skulle til 
Sønderup kirke. Vejret var imidlertid så dårligt, at børnene i stedet blev 
sendt hjem.

14.2: Norsk rejselærer på besøg. Skolebestyrer Jorulf Strand viste billeder og for
talte om Norge.

28.—29-5: To featuredage om færdsel.

Efter vi er kommet til Slagelse, er det klart blevet tilkendegivet fra myndigheder
nes side, at skolekørselen skal rationaliseres i det kommende år. Dette gør man 
ved at følge loven, som siger, at børn skal køres, hvis de i 1.—3. kl. har længere 
end 3,5 km og i 4.—7. kl. har længere end 5 km til skolen.

Afstandene er målt op, og betragtet fra skolen bliver grænserne:
3,5 km: Lige før Gudum.

Midt imellem Sønderup 
Brugsforening og
1) Årslev
2) Nybro
3) Vejen til Årslev Mark. 
Lige før Nordruplund. 
Ved „Hjørnet.“

5 km: Lige før Gudum kirke.
Vejen til Sandager.
Vejen på Tangen 2. sving. 
Nordruplund gi. skole. 
Hulhøj.

Disse forandringer kan virke forvirrende i begyndelsen, men både vognmænd 
og børn vil senere få skriftlig besked.

Igennem et skoleår får både lærere og skoleleder mange henvendelser fra foræl
dre om ting på skolen, man er utilfredse med og — heldigvis da — tilfredse med.

Et af de store spørgsmål, der altid dukker op ved forældremøder, er vikarord
ningen. I skoleåret 1969—70 har vi haft 1 ledig stilling, lærere på kursus eller inde 
som soldat og ikke mindst sygdom i personalet.

Lærerne er, for at følge med tidens krav til den moderne skole, nødt til at deltage 
i mange kurser. Det er altså en foranstaltning, der senere skulle gavne vore børn. 
Sygdom og ledighed kan man ikke gardere sig imod.

Det er meget vigtigt, at alle forældre forstår, at både myndigheder og lærere gør 
alt, hvad de kan, for at få så god en skole som muligt ud af det. — Men! Det skal 
bakkes op fra hjemmenes side for at give det gode resultat — også når eleven har 
vikar.

Mit store ønske for skoleåret 1970—71 er, at alle hjem igennem skolenævn, 
forældreforening og selvfølgelig som forældre vil indgå i et endnu tættere sam
arbejde med vores skole til gavn for børnene nu og i fremtiden. Kay Nielsen
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Sorterup-Ottestrup centralskole

17.—18.9: Gerlev-stævne.
26.9: Det årlige sportsstævne, hvor elever fra 6. og 7. klasse deltager. I stævnet 

deltog skolerne Kirke Stillinge, Tårnborg, Hallelev og Sorterup-Ottestrup. 
Stævnet blev afholdt i Hallelev.

17.—18.10: Forældredage.
29-11: Fru Dann holder klassefest med 6. klasse. Eleverne arrangerede festen. For

ældrene var indbudt. En meget vellykket fest.
20.12: Julemøde for forældre og elever. 3. klasse opførte julespil. Som sædvanlig 

var gymnastiksalen stuvende fuld.
23.12: Juleafslutning i Ottestrup kirke.
22.1: Forældremøde med 7. klasse.
5.3: Skolekomedie for 5., 6. og 7. klasse med forældre.
6.3: Skolekomedie for 1., 2., 3. og 4. klasse med forældre.
29.3: Film for hele skolen (Ricardo) Inkaerne.
25.—29.5: Lejrskole med 6. klasse (Bornholm). Ledere: Hr. og fru Dann.
26.5: Udflugt til Lolland (hele skolen minus 6. klasse).
10.6: Afslutning for husgerning (elevernes forældre inviteret). Fru Aagaard.
17.6: Udstilling af manuelle arbejder.
17.6: Afgangsfest for 7. klasse.

Sv. Aage Petersen
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Havrebjerg skole

Skolen begyndte året den 12. august med samme lærerstab som tidligere. Som
meren var varm, og man behøvede ikke at møde uforberedt for at få en „sveder.“

Var sommeren varm, så blev vinteren til gengæld kold, og der var en overgang 
næsten tradition for, at det var snestorm med mange forsømmelser om fredagen. 
Vi havde skoldkoppeepidemi i efteråret og fåresyge i foråret.

Skolefest torsdag 27. nov. med underholdning og dans til Rich. Nielsens orke
ster.

Onsdag 10. dec. havde vi juleindkøbstur, og juleafslutning lørdag 20. dec. med 
følgende ferie til 5. jan.

I vinterens løb blev der holdt en del møder, hvor skolens fremtid blev drøftet 
(en afstemning blandt befolkningen gav klart flertal for bevarelse), og så kom 
afgørelsen med indstilling om at fortsætte med 4 klasser og ansættelse af en lærer
inde: fru Yrsa Hansen, Slagelse, er ansat.

1. april blev en milepæl i skolens historie, da den altid har været grænsen mod 
syd i Holbæk amt. Nu blev den nordlig oplandsskole til Slagelse. Skolekommission 
blev ophævet og et skolenævn på 3 medlemmer nedsat. Der var forældreorientering 
derom onsdag 15. april.

Vi holdt ekskursion med 4.—5. klasse til Faxe og Stevns 18. juni og strandtur 
for de mindste samme dag. Sommerferie fra 22. juni.

Peter Ekknud
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Kindertofte skole

Vald. Pedersen, skolens leder. Helga Pedersen, lærerinde.
Kindertofte skole havde pr. 1. september 1969 21 elever — 11 drenge og 10 

piger.
Ved skoleårets begyndelse flyttede 11 elever til andre skoler — 5 drenge og 1 

pige til Ottestrup centralskole, 2 drenge til Sorø private realskole, 1 pige til Mølle
gårdsskolen i Slagelse og 2 piger til andre skoler.

I 1. klasse begyndte i august 1969 3 elever — 1 dreng og 2 piger.
Forældredage: 20.—21. november og 16.—17. april.

20.12: Juleafslutning i skolen.
28.12: Juletræ i skolen for børn og forældre. Sognepræst Jens Christensen holdt 

juletalen, og da den højtidelige del af festen var overstået, tog man fat på 
leg og dans med liv og lyst.

11.6: Udflugt for alle elever til Højerup på Stevns, hvor vi besøgte kirken og tog 
turen ned ad klinten. På henvejen gjorde vi ophold ved Gisselfeld og Fakse 
kalkbrud.

22.6: Afslutning. — Da det var sidste skoledag i Kindertofte skole, blev dagen 
„fejret“ på behørig måde, idet børn og forældre var samlet for at tage 
afsked med skolen og dens lærere.

Vald. Pedersen
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Det skolepsykologiske arbejde
Der har til skolepsykologisk kontor været henvist 140 børn. Disse fordeler sig 

således på skoler og klassetrin:

Møllegårds
skolen

Nørrevangs
skolen Vestre skokj Østre skole: Hjemmet I alt

Før skole ............. 3 3
1. kl...................... .............. 18 14 13 12 57
2. kl...................... .............. 8 11 3 2 24
3. kl...................... .............. 0 3 1 5 9
4. kl...................... .............. 4 2 6 6 18
5. kl...................... .............. 8 2 1 4 15
6. kl...................... .............. 1 0 1 4 6
7. kl...................... .............. 0 1 2 2 5
over 7. kl.............. .............. 2 0 0 1 3

41 33 27 36 3 140

Indstillingsårsagen har været:
vanskeligheder i dansk ...................................................... 30
vanskeligheder i regning ................................................... 6
vanskeligheder i dansk/regning ........................................ 44
formodning om svag begavelse.......................................... 23
adfærdsforstyrrelser ............................................................ 22
umoden opførsel .................................................................. 13
opfordring fra børneværn ................................................... 1
opfordring fra sygehus ....................................................... 1

140

Alle undersøgte børn er intelligensprøvet (Binet Simon og Healy I for de yngste 
klasser og WISC for de større), ligesom de alle er prøvet i læsning, stavning og 
regning. Efter undersøgelsen er de indstillet til følgende behandlingsgrupper:

læsehold ............................................................................... 28
støtteundervisning i dansk/regning .................................. 9
fortsat normalundervisning ............................................... 57
indstilling til forsorg (A + BV) ...................................... 4
hjemtaget .............................................................................. 5
klasseskift ............................................................................. 5
læseklasse .............................................................................. 5
specialklasse ......................................................................... 18
observationsklasse ................................................................ 9

140
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Ændringer i undervisningsplanen
I årets løb er der arbejdet med et forslag til ændring af undervisningsplan, og 

dette kunne umiddelbart før sommerferien gå til godkendelse. Hovedændringerne 
består i, at den hidtil benævnte delklasseordning ophæves, og der indføres læse
klasser fra 3. skoleår.

Observations-foranstaltninger
I det forløbne skoleår har vi haft en observationsklasse for 5.—7. årgang på 

Møllegårdsskolen. Den startede med 7 elever, og arbejdet, der blev varetaget af 
3 lærere, var i allerhøjeste grad vanskeligt. Erfaringerne taler for, at 3 årgange i 
én klasse er for stort et spænd. I det kommende skoleår vil der blive 2 observations
klasser, én for 2.—3. skoleår og én for 4.—5. skoleår. Begge klasser placeres på 
LI. Valby skole. Det har i det forløbne år ikke været muligt at få tilknyttet en 
klinisk psykolog til sygehuset eller skolevæsenet, og vi har derfor fået en aftale 
med socialpædiatrisk ambulatorium på Rigshospitalet i København.

Kursusvirksomhed
Efter sommerferien i 1969 var samtlige lærere, der skulle undervise i 1. klasse, 

inviteret til et 3-dages kursus på Skolecentralen. Instruktionerne i dansk, regning, 
formning, sang og musik blev i årets løb fulgt op af 4 kursuseftermiddage. 
Adskillige af deltagerne har givet udtryk for, at denne form for kursusvirksomhed 
har været værdifuld, og den vil blive fulgt op i fremtiden.

Andre opgaver
Børn, der i længere tid må opholde sig i hjemmet på grund af sygdom, kan 

modtage undervisning der. I det forløbne skoleår har dette været praktiseret i 4 
tilfælde. I enkelte tilfælde er der kommet anmodning fra børneværnet om en skole
psykologisk undersøgelse af hensyn til barnets eventuelle placering ved fjernelse 
eller tilbagegivelse til hjemmet. Der er truffet aftale med børne- og ungdomsværnet, 
at vi underretter hinanden om indledte foranstaltninger.

Samarbejdet med forsorgen er fortrinligt. Flere gange i årets løb holdes der på 
Hellig Anders Skolen konference om de derværende elever.

Det er en glæde i arbejdet at møde, forståelse og samarbejdsvilje fra såvel myn
digheder som hjemmene og skolerne. Imidlertid er opgaverne for tiden så mange 
og store, at det har været vanskeligt at nå igennem bunken. Det er derfor glædeligt, 
at skolemyndighederne har godkendt oprettelse af en stilling som assisterende skole
psykolog. Dette embede var dog ved skoleårets afslutning endnu ikke besat. Lige
ledes er stillingen som konsulent for hjælpeskolen blevet oprettet, og den blev pr. 
1.6.1970 besat med lærer John Prehn fra Østre skole. Vi byder hr. Prehn velkom
men til samarbejdet, og det er vort håb, at én af de forsømte opgaver, retestning 
og efterkontrol, nu kan blive løst.

Kaj Ove Jørgensen, 
skolepsykolog
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Tale- og høreundervisningen

Taleundervisningen har i skoleåret 1969—70 været ydet til lidt færre elever end 
i det foregående skoleår. Der har været et større antal elever med talevanskelig
heder, der kræver langtidsbehandling, således at udskiftning af elever ikke har 
kunnet finde sted så hyppigt i løbet af skoleåret. En enkelt elev var indstillet til 
taleklasse på Centerskolen i Ringsted, men kunne ikke optages på grund af plads
mangel. Vedkommende elev vil kunne optages i det nye skoleår.

3 elever kom tilbage fra Centerskolens taleklasser, og der ventes yderlige én elev 
tilbage efter sommerferien.

Taleundervisningen fordeler sig efter klassetrin som følger:

1. kl.
dr. pi.

2. kl.
dr. pi.

3. kl.
dr. pi.

4. kl.
dr. pi.

5. kl.
dr. pi.

6. kl.
dr. pi.

7. kl.
dr. pi.

8. kl.
dr. pi.

9. kl.
dr. pi.

1. real
dr. pi.

sprog, udtale 
og artikulation 
læsp 
snøvl 
stammen 
stemme
vanskeligheder

1 4 2
(1)

(O 
(O

1

2 (1) 
1

i

1 1
1 2

1

1

1 1 1
1

1
1

1

1

1

1 4 3 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1

2. real
dr. pi.

3. real
dr. pi.

l.gym. 

dr. pi.

sprog, udtale 
og artikulation 
læsp 
snøvl

1 1

stammen 
stemme
vanskeligheder

1 1

1

2 1 ! ‘

Høreundervisningen ( høretræning, mundaflæsning, talekorrektion ) fordeler sig 
således (incl. én elev på Slagelse private Realskole) :

5. kl. 9. kl.
dr. pi. dr. pi.

1 1 1

Der befinder sig ved skolevæsenet flere elever med høreapparat, men ikke alle 
har behov for speciel høreundervisning. Af disse vil nogle dog have behov for 
støtteundervisning, når undervisning i fremmedsprog begynder. Disse elever følges
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nøje med halvårlig hørekontrol og samtaler med både elever og klasselærere, og 
de får alle lejlighed til senest i løbet af deres sidste skoleår at tale med en tunghøre- 
konsulent, der har som speciale at yde erhvervsvejledning til unge med hørenedsæt- 
telse.

Hørekontrol (audiometri) er foretaget 107 gange med 70 elever fordelt efter 
klassetrin som følger:

1. kl.

dr. pi.

2. kl.

dr. pi.

3. kl.

dr. pi.

4. kl.

dr. pi.

5. kl.

dr. pi.

6. kl.

dr. pi.

7. kl.

dr. pi.

8. kl.

dr. pi.

9. kl.

dr. pi.

10. kl.

dr. pi.

uden behov for 
forsat kontrol 
med behov for 
forsat kontrol

1 1

2 1

1

2 3 1

1

2

3

3 3

2 3

8 8

1

3 3

1

1 1 2 3 3

1. real
dr. pi.

2. real
dr. pi.

3. real
dr. pi.

uden behov for 
fortsat kontrol 
med behov for 
fortsat kontrol

2

1 1 2 1

Antallet af elever til hørekontrol har gennem årene været faldende. En del af 
årsagen hertil må søges i forbud mod knaldende fyrværkeri. Skolelægen modtager 
kopi af hvert enkelt audiogram.

Det var ventet, at høreklinikken på Centralsygehuset kunne begynde at modtage 
skolebørn til høreundersøgelse 1. april 1969. Dette er ikke sket, og ved afslutnin
gen af dette skoleår foreligger endnu ingen meddelelse om, at man er klar til at 
begynde disse undersøgelser. Høreklinikken har dog i enkelte tilfælde hjulpet os 
ved at tage et par elever ind til undersøgelse.

Taleundersøgelser foretaget i skoleårets løb fordeler sig efter skoler som følger:

Østre 
i skole

Vestre 
skole

Møllegårds
skolen

Nørrevangs
skolen Gymnasiet

Nye undersøgelser 7 9 8 9 2

Efterundersøgelser 19 8 9 12 0

26 17 17 21 2

Ventelisten omfatter ved skoleårets afslutning 46 elever — dog inch enkelte 
elever, der har modtaget taleundervisning i en periode og derefter har fået en 
pause i undervisningen før evt. genoptagelse af denne.
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Afsluttende bemærkninger: Desværre må jeg som i tidligere årsberetninger frem
hæve behovet for et lokale til tale-høreundervisning på de enkelte skoler.

Når vi skal overtage tale-høreundervisningen i den nye storkommune, bliver det 
tvingende nødvendigt, at der ansættes mindst endnu én talepædagog. Desuden synes 
der nu at blive skabt mulighed for at få optaget på skoleplanen, at kommunen yder 
tale-høreundervisning til private skoler i kommunen. HF-uddannelse og gymnasier, 
der ikke henregnes under folkeskolen, skulle ligeledes kunne optages på skolepla
nen, hvad angår tale-høreundervisning. Der har hvert år været givet tale- og/eller 
høreundervisning eller ydet anden tale-hørepædagogisk service til disse to sidste 
afdelinger.

Derfor gentager jeg opfordringen fra sidste årsberetning til interesserede kolleger 
om at lade sig uddanne til talepædagog. Det er så at sige umuligt at få en tale
pædagog udefra, dels fordi kandidaterne søger uddannelsen for siden at varetage 
deres skolevæsens interesser, dels fordi en del af kandidaterne efter endt uddan
nelse søger ansættelse ved en forsorgsgren, hvor indplaceringen er bedre trods stort 
set samme arbejde.

Forhåndsoplysninger om uddannelsen vil kunne fås af undertegnede.
Kontor: Korsgade 5, tlf. 52 36 00, lokal 42.
Fast træffetid: onsdag kl. 12—13.

/. Bechmann, 
tale-hørekonsulent
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Skolesundhedsplejen
- et tilbud til hjem og skole

Sundhedsarbejdet er atter i år udført efter den gældende mønsterinstruks d.v.s. 
med årlig undersøgelse af alle elever foruden gennemført kontrol med alle NB- 
børn, hvorved forstås elever på hvilke man har fundet forhold — fysiske eller 
psykiske, som man har villet følge med henblik på eventuel udvidet undersøgelse 
og hensigtsmæssig behandling.

Personalet består af en full-time ansat skolelæge og to full-time ansatte skole- 
sundhedsple j ersker.

Et af undervisningsministeriet nedsat udvalg har udarbejdet en ny mønster
instruks, efter hvilken der fremover sker en reduktion i antallet af rene rutine
undersøgelser. Vægt-, syns- og hørekontrol skal som hidtil gennemføres for alle 
elevers vedkommende, men herudover er det hensigten at gøre skolesundhedsplejen 
mere behovspræget. Erfaringerne fra de senere år og de statistiske resultater har 
vist, at behovet for årlig kontrol er blevet mindre og samtidig mindre nødvendig og 
dels er overtaget af andre. Ved at reducere de årlige lægeundersøgelser til eleverne 
i 1., 2., 5. og 7. klasse samt i afgangsklasserne vil skolelægearbejdet fremover i 
højere grad få karakteren af en konstruktiv virksomhed, der skal sikre, at forståelse 
for sundhedsforhold og opdragelse af børn til en sund levevis kommer i centrum, 
og hvor der er tale om direkte forebyggelse, må denne i større omfang, end det 
hidtil har været muligt, tage sigte på det mentalhygiejniske og sikre børnene mod 
at komme i trivselskonflikter med skolen. Efter denne ordning tager denne del af 
skolesundhedsplejen sigte på:

1. tidlig opsporing af elever, der kan få eller allerede har vanskeligheder
i skolesituationen,

2. i samarbejde med de øvrige socialmedicinske instanser, med hjemmet og 
med skolen at forsøge at hjælpe eleven gennem vanskelighederne.

Effektiviteten af en sådan nyordning vil naturligvis helt afhænge af samarbejdet 
mellem hjem og skole. I skolen vil læreren, som hidtil være den centrale skikkelse, 
det er ham, der kender barnet, og det er ham, der først vil kunne iagttage begyn
dende symptomer, mens skolelægen og skolesundhedsplejersken stiller deres særlige 
uddannelse og kunnen til rådighed i et fælles team.

Det betyder naturligvis ikke, at der fremover ikke lægges vægt på den somatiske 
side af skolesundhedsplejen, den vil blive varetaget i samme omfang som tidligere. 
Der er blot med den nye instruks om en prioritering af opgaverne — for øvrigt
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fra undervisningsministeriets side tænkt som en forsøgsordning, som forhåbentlig 
vil vise sig at være en landvinding i retning af bedre udnyttelse og koordinering 
af kræfterne.

Bemærkninger til tabellen

Antallet omfatter samtlige elever under Slagelse kommune. Ikke-medtaget i 
statistikken er HF’ere på gymnasiet. Det drejer sig om 47 elever, som på grund af 
den store aldersspredning „falder uden for statistikken“, men de er naturligvis
undersøgt på linie med de øvrige elever på gymnasiet. De registrerede sygdomme
er som sædvanlig dem, sundhedsstyrelsen p. t. er interesseret i at følge. Det betyder,
at en del akutte tilstande ikke er medtaget i opgørelsen, selv om de har givet
anledning til observation eller eventuel henvisning til behandling hos egen læge. 
Tallene for ikke-fuldt vaccinerede er — trods et energisk arbejde fra vor side — 
for stort. Det er beskæmmende, fordi det er et tilbud, der gives forældrene, men 
det er også beklageligt, fordi det er med til at undergrave det betydningsfulde fore
byggende arbejde, der fra det offentliges side gøres for at holde alvorlige epidemi
ske sygdomme skak.

E. Bastholm
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Beretning fra Slagelse kommunale skoletandpleje
118-69 — 31/7-70

Klinikkens personel: klinikchef
3 deltidsbeskæftigede børnetandlæger
5 klinikassistenter + 2 klinikelever
2 tandbørsteassistenter.

I dette skoleår har 1722 børn været i fast behandling, og derudover har 13 større 
børn fået foretaget enkelte behandlinger som led i tandreguleringsbehandling i 
Næstved. I årets løb er 185 børn henvist til tandreguleringsklinikken i Næstved.

Oversigt over undersøgelser.

Antal børn: 1 us. 2 us. 3 us. 4 us.
1. klasse ...................... .......  289 149 136 4
2.—6. klasse .............. ....... 1433 372 972 77 12

I alt .................................... 1722 521 1108 81 12

Af ovenstående skema fremgår, at 521 børn har været undersøgt og behandlet 
1 gang i løbet af skoleåret, 1108 børn 2 gange, 81 børn 3 gange, medens 12 børn 
har været til undersøgelse med påfølgende behandling 4 gange. Udover de faste 
undersøgelser kan børnene altid henvende sig, såfremt de har tandpine eller på 
anden måde har behov for tandlægehjælp.

Der er i indeværende skoleår udført i alt 58.155 behandlinger, heraf 26.025 
fluoridskylninger og 8.018 tandbørstninger. Forsøgsvis lod vi kun børnene i 1.—4. 
klasse deltage i tandbørstningerne, så børnene i 5.—6. klasse fik fluoridskyllet 
i klasserne. Ved undersøgelserne viste det sig imidlertid, at netop børn i de store 
klasser har et stort behov for de gentagne tandbørsteinstruktioner. Vi vil derfor i 
det nye skoleår tilbyde såvel tandbørsteinstruktioner som fluoridskylninger til alle 
børn fra 1.—7. klasse. Foruden disse klassetandbørstninger gives der ekstra instruk
tion i tandbørstning før hver undersøgelse på klinikkerne, ligesom børnene børster 
tænder før hver behandling. Det kan være ret svært at gennemføre på alle klinik
ker, da vi ikke har et specielt rum, hvor børnene kan børste tænder. På Vestre skoles 
tandklinik har vi et lille rum med tandbørstekummer, så vi må dele klasserne i 
flere hold for at klare tandbørstningen, hvis der samtidig skal arbejdes på klinikken. 
Denne klinik fungerer ellers godt trods de små forhold. På Østre skoles tandklinik 
er der meget dårlige arbejdsforhold, og tandbørstningen skaber for megen uro. 
I maj måned havde vi imidlertid den store glæde, at vi kunne indvie en ny klinik 
på Møllegårdsskolen. Vi havde fået overladt bilokalerne til centralkøkkenet, og 
de blev tryllet om til en dejlig skoletandklinik med to klinikker, kombineret kontor 
og sterilisation, hyggeligt venteværelse og et stort tandbørsterum. Alt er malet i
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varme farver, og klinikkerne er blå i stedet for det traditionelle cremefarvede. Det 
er en helt igennem børnevenlig klinik, og også personalet trives med de moderne 
klinikker og gode arbejdsforhold. For skolen er det en stor fordel, at børnene ikke 
mere skal gå den lange vej til Østre skole, hvorved de spildte flere timer. Nu kan 
børnene hentes i klasserne, så de vil kun være borte fra undervisningen i den tid, 
hvor de bliver behandlet på klinikken. Vort næste store ønske er en klinik på 
Nørrevangsskolen, men denne må vi ikke regne med at have færdig før til skole
året 1972—73, da den først er med i sidste etape af skolebyggeriet. Derimod er 
det nye skoleudvalg gået ind for ideen med en mobil tandklinik, der kan betjene 
de nye skoler i Slagelse storkommune, samt for at montere den anden klinik på 
Vestre skole, så denne klinik kan betjene børn fra Marievangsskolen. Det vil dog 
betyde, at disse børn skal gå ret langt for at komme til tandlæge, så det ville have 
været mere hensigtsmæssigt, såfremt der kunne blive mulighed for en klinik på 
Marievangsskolen.

Oversigt over tandforholdene hos børnene i 1. klasserne:

Antal 
børn

Mælketænder 6-års kindtænder
frembrudte fyldte extraheredefyldte extraherede

289 ....... 961 715 1079 819 14

Af denne oversigt fremgår, at af de 289 børns 2312 mælkekindtænder var 1676 
angrebet af caries (d.v.s. 72,2 pct.) Af disse var 961 (41,4 pct.) fyldt, medens 
715 (30,8 pct.) var eller blev extraherede. Af de frembrudte 6-års kindtænder 
(1079) var 833 angrebet af caries (77,2 pct.) 819 af disse angrebne 6-års kind
tænder kunne fyldes (d.v.s. 75,9 pct.), medens 14 (1,3 pct.) måtte fjernes.

Af de 289 børn var kun 4 cariesfri (helt uden huller i tænderne).

Der er på børnene i 1. klasserne udført følgende behandlinger:

2452 i gennemsnit pr. barn 8,5
526 i gennemsnit pr. barn 1,8

1323 i gennemsnit pr. barn 4,6
2411 i gennemsnit pr. barn 8,3

fyldninger ...................................................
tandudtrækn..................................................
bedøvelser ...................................................
andre behandlinger ...................................

behandlinger i alt ......................................
fluoridskylninger ........................................
tandbørstninger ..........................................

6712 i gennemsnit pr. barn 23,2
3312 i gennemsnit pr. barn 11,4
1709 i gennemsnit pr. barn 6,0

i alt ... 11733 i gennemsnit pr. barn 40,6

Hvert barn har gennemsnitlig besøgt klinikken 6 gange.

Af oversigten fremgår, at antallet af fyldninger pr. barn i år er steget lidt, hvilket 
sikkert for en del skyldes, at vi kom lidt sent i gang med mange af børnene fra 
Møllegårdsskolen, fordi vi havde regnet med, at klinikken der ville blive færdig så 
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tidlig, at vi ikke behøvede besvære forældrene med at komme op på Østre skole 
med deres børn; men som tiden gik, blev vi klar over, at vi måtte tage børnene til 
undersøgelse, og vi lod så forældrene bestemme, om de ville vente, til børnene 
kunne behandles på Møllegårdsskolen.

Oversigt over behandlingerne hos børnene fra 2.—6. klasse, i alt 1433

fyldninger ................................................... 4457 i gennemsnit pr. barn 3,1
tandudtrækninger ....................................... 613 i gennemsnit pr. barn 0,4
bedøvelser .................................................... 956 i gennemsnit pr. barn 0,7
andre behandlinger ................................... 11374 i gennemsnit pr. barn 8,0

tandbehandlinger i alt ............................... 17400 i gennemsnit pr. barn 12,2
fluoridskylninger ....................................... 22713 i gennemsnit pr. barn 16,0
tandbørstninger .......................................... 6309 i gennemsnit pr. barn 4,4

i alt ... 46422 i gennemsnit pr. barn 32,6

5 børn var cariesfri (uden huller i tænderne)

Den 1. april 1970 blev Slagelse storkommune til, hvilket betød, at børnetallet 
steg betydeligt. Da alle i storkommunen skal have samme rettigheder, må også 
børnene fra omegnens skoler optages i skoletandplejen, idet man dog behandler 
disse nye områder på samme måde, som nye kommuner, hvor man starter skoletand
pleje. Man starter derfor tandpleje for børnene i 1. klasse og næste år optages en 
ny årgang, indtil alle børn i den skolepligtige alder deltager i skoletandplejen. I 
Slagelse har vi i flere år kun kunnet tilbyde skoletandpleje til børnene i 1.—6. 
klasse, men med den forøgede kapacitet skulle det nu være muligt at lade alle disse 
børn fortsætte i næste skoleår.

Fra Næstved forelå en opsigelse af overenskomsten for tandregulering med det 
vedtagne varsel 2 år, d.v.s. til 1. april 1972. På et møde i Næstved den 10. juni 
forhandlede vi om, hvorledes afviklingen af patienterne skulle finde sted. Man 
lovede fortsat at modtage patienter til konsultation og skrive dem på en venteliste, 
således at vi var klar til at gå i gang, så snart vi fik en reguleringsklinik her i 
Slagelse. På nuværende tidspunkt er der imidlertid ca. 1 års ventetid på en konsul
tation. Pr. 1. april var 150 patienter i behandling, 139 var på venteliste, medens 
69 endnu ikke havde været til en første konsultation. Vi må derfor håbe, at vi så 
snart som muligt kan få en tandreguleringsklinik i Slagelse, idet der ellers vil blive 
en enorm venteliste.

Inge Hultin, 
klinikchef ved Slagelse kommunale 

skoletandpleje
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Erhvervsorienteringskonsulentens årsberetning 1969-70

Uddannelsesdag 70

Tilbuddet blev givet til 10. skoleår og følgende uddannelsesinstitutioner deltog i 
arrangementet: Børnehaveseminariet, Sygeplejeskolen og Andersvænge.

Eleverne mødte på uddannelsesstedet til et aftenmøde, hvor de hørte om, hvilke 
krav og betingelser, der stilles, og hvilke muligheder de har. Dette blev så fulgt op 
af en dag på institutionen, hvor eleverne fik lejlighed til at se den i daglig virke.

Gruppe praktik for 8. specialklasse

Drengene fra 2 klasser på Nørrevangsskolen og 1 klasse på Østre skole var i en 
uge — 40 timer — på Specialarbejderskolen, hvor de prøvede at følge en del af 
et af skolens kurser. Arrangementet strakte sig over 3 uger med 1 klasse pr. uge. 
Desværre kunne der ikke tilbydes pigerne samme mulighed, hvorfor de blev sendt 
ud i almindelig erhvervspraktik.

Kursus

Direktoratet for folkeskolen og seminarierne stod i februar 1970 som arrangør 
af et 5-dages kursus for konsulenter i erhvervsorientering her i Slagelse. Underteg
nede deltog, desuden medvirkede 4 klasser — 2 fra Vestre skole og 2 fra Mølle
gårdsskolen — samt en lærer pr. klasse i en del af kurset.

Møder

Teknisk skole, Slagelse, indbød i marts måned folkeskolens lærere til et gensidigt 
informationsmøde. Det må meget beklages, at kun 7 lærere fulgte opfordringen.

Erhvervspraktik

Nedenfor en samlet oversigt over skolernes udsendelse i praktik:
9. kl. 10. kl. 3 r. 8. sp. kl. i alt

Møllegårdsskolen ............. ........ 88 58 44 190
Nørrevangsskolen ............. 24 24
Vestre skole ...................... ........ 56 30 52 138
Østre skole ...................... ......... 52 26 50 10 138

Oversigt over de udsendte elevers førsteønske, da de fik tilbuddet om at komme 
ud i erhvervspraktik:

apoteksassistent 11 barneplejerske 13
autoelektromekaniker 6 børneforsorgspædagog 4
arkitekt 3 biblioteksassistent 7
automekaniker 14 bank-sparekasse 23
blomsterbinder 3 butiksfaget 69
børnehavelærer 21 blikkenslager 1
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I alt 454

bygningskonstruktør 1 landinspektør 1
bygningssnedker 3 laborant 5
bager 1 landmand 3
bogtrykfaget 3 landbrugsmaskinsmed 3
danselærer 1 lokomotivfører 1
dekoratør 12 lærer 1
dyrlæge 1 maskinarbejder 10
dyresygeple j erske 2 møbelsnedker 1
designer 3 maler 4
elektriker 16 murer 2
ergoterapeut 1 maskinsnedker 3
fritidspædagog 4 maskinmester 1
forsvaret 9 omsorgsassistent 7
fotograf 2 politi 7
fisker 1 pladesmed 2
frisør 2 pressefotograf 1
flyvemekaniker 1 pølsemager 1
fysioterapeut 1 radiotelegrafist 1
fabrik 1 radiomekaniker 23
gymnastiklærer 2 rideskole 5
gartner 1 reklametegner 4
husligt arbejde 2 serigraf 1
handelsfaget 5 shipping 2
hundetrimmer 1 sygepleje 9
hospitalslaborant 1 sømand 1
husholdningslærer 1 skrædder 1
ingeniør 4 slagter 4
jordemoder 1 smørrebrød 3
journalist 6 socialrådgiver 1
kontor 32 tekn.ass./tekn.tegner 13
klinikassistent 12 told 1
keramiker 2 tømrer 10
klejnsmed 1 urmager 1
kok 6 økonoma 6

Denne oversigt falder dog ikke nær sammen med de erhverv, eleverne har besøgt, 
fordi erhvervsvejledningen i mange tilfælde ikke har kunnet efterkomme ønsket. 
Dette gør sig særligt gældende for langvarige uddannelser, såsom læge, ingeniør 
o.s.v. samt for stærkt modeprægede uddannelser som f. eks. keramiker, radiomeka
niker o.s.v. Det skal til slut atter bemærkes, at det er frivilligt, om man vil i er
hvervspraktik eller ej.

Verner S chou, 
erhvervsorienteringskonsulent
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Slagelse skolesvømning

Til svømmesæsonen 1969—70 tilmeldtes ca. 500 elever fra Østre skole, Vestre 
skole, Nørrevangsskolen og Møllegårdsskolen. Ingen elever fra Gymnasiet, da man 
ikke mere har 1. real.

Der blev undervist i de almindelige svømmearter og de discipliner, der kræves 
til skolernes svømmeprøver.

For nogle viderekomne elevers vedkommende blev der også undervist i delfin 
og butterfly. På et springhold blev der undervist i udspring — grundspring + 
videregående hoved- og benspring. Deltagerne på dette hold fra samtlige skoler 
var dygtige elever med særlige evner og interesse for udspring.

Sæsonen sluttede med tre opvisninger, hvortil forældrene mødte talrigt.

E. Krohn-Carl

Slagelse kommunale Ungdomsskole

I 1969—70 havde skolen 41 kurser. Heraf var 25 almene kurser, mens resten 
afsluttedes med statskontrollerede prøver.

I alt undervistes i 4200 timer fordelt på 36 uger.
Til jul og nytår holdtes et par vellykkede fester for ungdomsskolens 432 elever. 

En af skolens elever belønnedes for flid og god opførsel med en uges ophold på 
den internationale højskole i Helsingør. Lejrskolen afholdtes på Bækken skole i 
Sønderjylland med 18 elever.

Som noget nyt afvikledes 10 weekendkurser i feriekolonien „Bildsø“ med under
visning i højskoleform, og selv om det var uden for de egentlige sommermåneder, 
var arrangementerne en stor succes.

1. Levring
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Marievangsskolens ungdomsskole
Beretning for 1969-70

Ungdomsskoletilbuddet sendtes til 203 unge sidst i august måned, og der var 
85, som benyttede sig af tilbuddet.

Sæsonen startede den 17. september med velkomst, orientering og en forfrisk
ning. Grundkursus blev givet på fire hold, hvor der blev arbejdet med følgende 
elevvalgte emner: Kriminalitet, rumfart, „Den lille røde“, narkotika, militær, for
urening, massemedier, ulandshjælp og demokrati. Onsdag den 15. oktober var alle 
drenge på Slagelse kaserne, hvor der blev orienteret om forsvaret, endvidere var 
der rundvisning samt forevisning af en række militære discipliner. Samme aften 
blev pigerne gjort bekendt med det nyeste inden for skønhedspleje, pigerne blev 
blandt andet oplært i, hvordan man bruger „top“ og paryk. Endvidere var alle 
elever og lærere på virksomhedsbesøg på Carmen Curlers i Kalundborg, hvor der 
var rundvisning og orientering, til slut var fabrikken vært ved et hyggeligt kaffe
bord, hvor curlere blev demonstreret på en af eleverne.

Den almene undervisning startede i ugen efter efterårsferien. Denne undervis
ning påbegyndtes og fuldførtes af 9 hold, endvidere var der et hold i specialunder
visning.

På grundkursusholdene mødte næsten alle elever 100 pct., med hensyn til de 
almene hold og specialundervisning har der været lidt forsømmelser, men den lange 
og strenge vinter samt influenzaepidemien taget i betragtning må man sige, at 
eleverne har været flittige til at møde op.

Efter invitation deltog 30 elever i en fest i Fuglebjerghallen arrangeret af Fugle
bjerg ungdomsskole. I december måned var der arrangeret diskoteksaften af ung
domsskolens elevråd, denne fest foregik på Marievangsskolen og havde god tilslut
ning.

Efter en vellykket sæson var der afslutningsfest på Marievangsskolen lørdag den
21. marts. Eleverne fik deres ungdomsskolebeviser og en pige samt to drenge fik 
flidspræmier. Under den efterfølgende dans fik eleverne pølser og sodavand, mens 
der blev serveret kaffe for lærerne og ungdomsskoleudvalget.

N. Borup
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Lærerpersonalet
Anciennitetsliste pr. 1. august 1970
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Skoledirektør:
Bent Johnsen.................................... 1945 1.9 1945 1.8 1963 1.7 1969

FOLKESKOLERNE:
Skoleinspektører:
Arne Rosenholm .............................. .. M. 1928 1.1 1930 1.11 1953 1.7 1969
Ole Hansen........................................ .. V. 1941 1.2 1942 1.8 1963 1.7 1969
Carl Ph. Carstensen......................... .. 0. 1945 1.10 1946 1.1 1965 1.7 1969
Anders Kragh Jørgensen ................. .. N. 1943 1.9 1944 1.5 1967 1.7 1969
Erik Asmund ................................... . . Ma. 1956 1.3 1965 1.11 1968 1.7 1969
Jacob Holm Andersen..................... .. St. 1940 1.11 1947 1.4 1970 1.7 1969

Førstelærere:
Peter Ekknud................................... .. H. 1959 1.10 1964 1.10 1969 1.7 1963
Sv. Aage Petersen............................ .. So. 1927 1.12 1956 1.12 1956 1.7 1967
Kay Nielsen...................................... .. Hal. 1961 1.7 1961 1.8 1966 1.7 1964

Viceskoleinspektører (souchefer) :
Oskar Hansen................................... .. V. 1931 1.10 1938 1.8 1953 1.7 1969
Johannes E. Madsen......................... .. M. 1951 1.8 1951 1.10 1963 1.7 1969
Richard V. Henneke......................... . . 0. 1943 1.2 1944 1.4 1965 1.7 1969
Lars Bo Danscher............................. .. N. 1954 1.6 1954 1.8 1968 1.7 1969

V iceskoleins pektører:
Finn G. Clasen................................. .. M. 1953 1.8 1958 1.10 1963 1.10 1965
Erling Hansen.................................. .. V. 1943 1.8 1945 1.8 1966 1.7 1963
Poul Jensen ...................................... .. 0. 1956 1.12 1956 1.10 1968 1.7 1969
Ib Levring ........................................ .. V. 1944 1.8 1947 1.8 1965 1.7 1969
Georg Brandt ................................... .. Ma. 1956 1.7 1964 1.1 1969 1.7 1969

Overlærere:
Signe Stenbæk Nielsen ................... .. V. 1930 1.11 1934 1.8 1954 1.7 1967
Marie Rasmussen ............................. .. V. 1926 1.8 1930 1.8 1953 1.7 1967
Birte J. S. Skouby .......................... .. 0. 1940 1.2 1959 1.2 1959 1.7 1967
Alfred N. Ludvigsen......................... .. M. 1931 1.7 1953 1.7 1958 1.7 1967
Karen M. Storm............................... .. V. 1932 1.8 1951 1.7 1958 1.7 1967
Jørgen Videbæk............................... .. M. 1936 1.8 1954 1.7 1958 1.7 1967
Kirsten Krøldrup ............................. .. V. 1937 1.8 1941 1.8 1958 1.7 1967
Hans E. Bay..................................... .. 0. 1946 1.8 1947 1.4 1961 1.7 1967
Aase Carstensen ............................... .. 0. 1944 1.11 1946 1.4 1961 1.7 1967
Aage Kiilerich .................................. .. V. 1942 1.8 1948 1.4 1961 1.7 1967
Ruth Levring.................................... .. 0. 1946 1.12 1946 1.4 1961 1.7 1967
Hans Erling Pedersen ...................... .. V. 1939 1.4 1955 1.4 1961 1.7 1967
Bodil Bech Smith ............................ .. 0. 1945 1.8 1950 1.4 1961 1.7 1967
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Olga K. Jørgensen............................. N. 1947 1.8 1949 1.8 1961 1.7 1967
Kirsten Kiilerich................................ V. 1947 1.12 1949 1.8 1961 1.7 1967
Niels Øj vin Kjeldsen ........................ M. 1942 1.3 1949 1.12 1961 1.7 1967
Bodil Larsen ................................... .... 0. 1948 1.8 1948 1.8 1962 1.7 1967
Dina Olesen.................................... .... M. 1947 1.8 1952 1.9 1962 1.7 1967
Mogens Rasmussen............................ 0. 1949 1.8 1950 1.7 1963 1.7 1967
Poul H. Jensen .............................. .... N. 1941 1.12 1947 1.12 1960 1.7 1967
Johanne Damsgaard Madsen ............ V. 1946 1.2 1951 1.2 1964 1.2 1968
Birte Tofterup.................................... V. 1951 1.8 1952 1.8 1966 1.7 1969
Else M. Barchager Hansen .......... .... 0. 1952 1.8 1952 1.4 1967 1.7 1969
Hans Arne Gilvang...................... .... N. 1953 1.8 1962 1.8 1967 1.7 1969
Karen Sofie Le Fevre.................. .... M. 1954 1.8 1958 1.6 1968 1.7 1969
Sonja Johnsen................................ .... M. 1948 1.1 1949 1.5 1969 1.7 1969
Knud Post .................................... .... N. 1954 1.8 1970 1.8 1970 1.7 1970
Karen Post.................................... .... N. 1953 1.8 1970 1.8 1970 1.7 1970
Lauritz Jessen............................... .... Hal. 1937 1.7 1940 1.4 1969 1.7 1967
Nina V. Petersen .......................... .... Ma. 1936 1.8 1951 1.8 1964 1.7 1967
Minna Sønderriis .......................... . .. . Ma. 1942 1.1 1948 1.4 1964 1.7 1967
Niels Martin Hjermind............... .... St. 1951 1.2 1963 1.4 1970 1.7 1969
Harry Eskildsen ........................... . ... V. 1933 1.8 1937 1.4 1955 1.7 1967
Inge Hansen .................................. .... St. 1953 1.8 1968 1.8 1969 1.7 1969

fast ansatte lærere: 
Werner Lau.................................. .... V. 1955 1.8 1966 1.8 1966 1.8 1969
Carl E. Finding Jensen............... .... M. 1956 1.7 1961 1.7 1961 1.6 1962
Jacob S. Hansen.......................... .... M. 1957 1.8 1959 1.8 1960 1.7 1962
Børge Nørskov .............................. .... M. 1958 1.5 1962 1.5 1962 1.2 1963
Per Brünning Poulsen .................. .... V. 1959 1.7 1959 1.7 1961 1.7 1963
Ole Kristiansen ............................ .... 0. 1960 1.7 1960 1.7 1962 1.7 1963
Niels Juul Dalsgaard................... .... M. 1960 1.7 1960 1.7 1962 1.7 1969
Mogens Andersen ......................... .... V. 1961 1.7 1962 1.7 1964 1.7 1965
Verner Schou ............................... .... M. 1962 1.7 1962 1.7 1964 1.7 1965
Steen E. Jespersen........................ .... 0. 1960 1.8 1962 1.8 1964 1.7 1965
Otto Steenholdt ........................... .... N. 1966 1.1 1968 1.8 1968 1.7 1966
Henning Hardy Madsen.............. .... M. 1965 1.11 1966 1.11 1968 1.11 1966
Børge Madsen .............................. .... V. 1961 1.8 1965 1.8 1965 1.8 1967
Bjarne Mikkelsen .......................... .... M. 1963 1.5 1964 1.5 1966 1.5 1968
Erik Mølgaard.............................. .... 0. 1963 1.7 1963 1.3 1967 1.7 1965
Heinrich Hussmann...................... .... M. 1965 1.8 1965 1.8 1967 1.7 1969
Erik Jelvin ................................... .... V. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Niels-Erik Frede Jensen.............. .... N. 1966 1.8 1967 1.8 1968 1.7 1969
Erik Chr. Nielsen ......................... .... 0. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Hans Julius Hansen...................... .... V. 1965 1.8 1967 1.11 1968 1.7 1969
Kaj Ove Krogh.............................. .... N. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Ole Larsen..................................... .... V. 1966 1.8 1967 1.5 1969 1.7 1969
Jan Slange..................................... .... N. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Poul H. Madsen........................... .... St. 1961 1.7 1961 1.7 1963 1.7 1964
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Max T. Pedersen........................ ........ St. 1958 1.7 1958 1.6 1960 1.7 1962
Verner W. Jørgensen................ ........ St. 1958 1.4 1966 1.4 1966 1.7 1962
Knud B. Rasmussen.................... ....... Hal. 1961 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Ejvind H. Tange........................ ........ Hal. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Niels Borup Jakobsen ................ ....... Ma. 1958 1.12 1961 1.12 1961 1.7 1962
Preben Hald................................ ........ Ma. 1962 1.1 1970 1.1 1970 1.7 1965
Ib V. Pedersen........................... ........ Ma. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Kurt Nielsen .............................. ........ Ma. 1967 1.1 1969 1.8 1969 1.7 1969
Bjørn Römhild ............................ ....... Ma. 1966 1.9 1967 1.9 1969 1.7 1969
Jørgen Dann................................ ....... So. 1964 1.1 1966 1.1 1968 1.7 1969
Preben Bacci .............................. ........ N. 1964 1.8 1970 1.8 1970 1.8 1968
Steen Bach Nielsen.................... ........ N. 1968 1.8 1968 1.8 1970 1.7 1969
Ole Raagaard............................... ........ V. 1968 1.8 1968 1.8 1970 1.7 1969
Erik Skafdrup............................ ........ N. 1967 1.8 1968 1.8 1970 1.7 1969
Arne Gadeberg .......................... ........ 0. 1965 1.10 1968 1.1 1970 1.7 1969
Peter Clemmensen ..................... ........ V. 1968 1.8 1970 1.8 1970 1.7 1969

Fast ansatte lærerinder:
Ellen W. Jensen........................ ........ N. 1956 1.7 1956 1.7 1958 1.7 1962
Eya Rachlew Pedersen............... ........ 0. 1953 1.1 1954 1.1 1956 1.1 1969
Karen Merete Danscher............ ........ M. 1955 1.6 1955 1.6 1957 1.7 1969
Else Marie Clasen....................... ....... M. 1953 1.8 1958 1.4 1959 1.4 1962
Inger E. Dall............................... ....... M. 1956 1.8 1961 1.8 1961 1.4 1962
Hanne Søgaard ........................... ........ M. 1957 1.6 1957 1.6 1959 1.4 1962
Edith Tiphede Sørensen ............ ........ V. 1957 1.6 1957 1.6 1959 1.4 1962
Tove Elise Hansen.................... ........ V. 1956 1.7 1957 1.7 1958 1.7 1962
Sigrid Hovøre............................. ........ 0. 1958 1.8 1966 1.8 1966 1.7 1962
Gurli Lindberg Lauritzen.......... ....... M. 1958 1.8 1958 1.8 1960 1.8 1962
Ena Kirsten Dalsgaard............... ........ M. 1959 1.7 1959 1.7 1961 1.7 1963
Bente Rasmussen ........................ ........ N. 1959 1.8 1967 1.8 1967 1.7 1963
Hanne B. Jespersen .................... ......... 0. 1960 1.7 1960 1.7 1962 1.7 1963
Eli Svart ..................................... ........ 0. 1960 1.7 1960 1.7 1962 1.7 1963
Henny Sørensen......................... ........ M. 1960 1.7 1960 1.7 1962 1.7 1963
Edith M. Nørgaard.................... ........ N. 1955 1.8 1968 1.8 1968 1.3 1964
Anni Westermann ..................... ........ V. 1961 1.7 1961 1.7 1963 1.7 1964
Else Nørskov.............................. ........ V. 1962 1.7 1962 1.7 1964 1.7 1965
Bente Breum Petersen................ ......... V. 1962 1.7 1962 1.7 1964 1.7 1965
Annelise Nilsson ........................ ........ V. 1955 1.8 1964 1.8 1964 1.1 1965
Aase Degn Madsen.................... ........ M. 1963 1.7 1963 1.7 1965 1.7 1965
Sonni Aase Tømmerup ............. ........ M. 1963 1.7 1963 1.7 1965 1.7 1965
Vera H. Jacobsen........................ ......... N. 1963 1.8 1963 1.8 1965 1.8 1967
Geske Hartvig............................ ........ 0. 1964 1.8 1964 1.8 1966 1.11 1967
Sonja Jørgensen ......................... ........ 0. 1964 1.8 1967 1.8 1967 1.8 1968
Kirsten Ignatakis ........................ ......... M. 1964 1.8 1964 1.8 1966 1.8 1968
Lene Kofoed Olsen .................... ......... V. 1964 1.8 1964 1.8 1966 1.8 1968
Tove Schmidt Sørensen............ ........ M. 1964 1.8 1964 1.8 1966 1.8 1968
Bodil Nielsen.............................. ........ M. 1962 1.8 1969 1.8 1969 1.6 1969
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Birthe Jytte Pedersen.................. .... 0. 1964 1.4 1965 1.4 1967 1.4 1969
Kirsten Odgaard.......................... .... M. 1964 1.8 1965 1.8 1967 1.7 1969
Kirsten Dall Schou...................... .... 0. 1965 1.8 1965 1.8 1967 1.7 1969
Vinni Captuller ............................ .... M. 1965 1.8 1965 1.8 1967 1.7 1969
Hanne Steenholdt ......................... .... N. 1966 1.1 1968 1.1 1968 1.7 1969
Anne Marie Glöde...................... .... V. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Margit Hansen .............................. .... 0. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Vera Kristensen ........................... .... V. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Grethe Bente Michaelsen............. .... V. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Birgit Nielsen............................... .... 0. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Annelise G. Olsen....................... .... 0. 1966 1.8 1966 1.8 1968 1.7 1969
Gitte Sørensen.............................. .... V. 1966 1.1 1967 1.1 1969 1.7 1969
Helle Kragsnæs ............................ .... M. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Bente Hansen............................... .... N. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Helle Jensen.................................. .... N. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Karen Tommerup Simonsen........ .... N. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Jytte Horn Petersen ..................... .... N. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Karen R. Nielsen ......................... .... N. 1967 1.8 1967 1.8 1969 1.7 1969
Vita Gejl....................................... .... N. 1967 1.1 1968 1.8 1969 1.7 1969
Grete Hussmann.......................... .... V. 1965 1.8 1970 1.8 1970 1.8 1968
Connie R. Pedersen...................... .... St. 1958 1.7 1958 1.7 1960 1.7 1962
Bodil W. Andersen...................... .... St. 1965 1.8 1968 1.8 1968 1.7 1969
Birthe Skårup Pedersen.............. .... St. 1941 1.4 1970 1.4 1970 1.1 1970
Birgit Hjorth Nielsen.................. .... Hal. 1961 1.7 1961 1.7 1963 1.7 1964
Signe Larsen.................................. .... Hav. 1968 1.9 1968 1.9 1970 1.7 1969
Birthe Borup Jacobsen ............... .... Ma. 1959 1.12 1961 1.12 1961 1.7 1963
Aase M. Winther.......................... .... Ma. 1968 1.1 1969 1.8 1970 1.7 1969
Inger Steens .................................. .... Ma. 1968 1.1 1969 1.8 1970 1.7 1969
Gerda Topsøe Johansen.............. .... Ma. 1968 1.8 1970 1.8 1970 1.7 1969
Hanne Dann ................................. .... So. 1964 1.8 1964 1.8 1966 1.8 1968
Inge-Lise Petersen ....................... .... So. 1955 1.8 1959 1.8 1959 1.7 1963
Signe Kjær Andersen................... .... St. 1949 1.6 1950 1.4 1970 1.4 1970
Lolo Forsberg............................... .... N. 1968 1.8 1968 1.8 1970 1.7 1969
Else Fuglsang ............................... .... 0. 1968 1.8 1968 1.8 1970 1.7 1969
Annie Steen Jensen ...................... .... M. 1968 1.8 1968 1.8 1970 1.7 1969
Alice Holm Nielsen ...................... .... V. 1968 1.8 1968 1.8 1970 1.7 1969

Timelærere:
Finn Alex Hjorth Pedersen ........ .... N. 1968 1.8 1969 1.8 1969
Niels-Erik Strandholm ................. .... N. 1969 1.8 1969 1.8 1969
Mogens S. Pedersen ..................... .... M. 1969 1.8 1969 1.8 1969
H. C. Kyhnau Jensen.................. .... N. 1969 1.8 1969 1.8 1969
Flemming Frausdng...................... .... N. 1968 1.8 1969 1.8 1969
Niels Chr. von Holstein .............. .... 0. 1969 1.8 1969 1.8 1969
Flemming Plamboeck .................. .... 0. 1969 1.8 1969 1.8 1969
Hans-Frederik Vildrik ................. .... N. 1968 1.11 1969 1.11 1969
Torben Falgren ............................ .... V. 1969 1.8 1969 1.8 1969
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Poul Nørby Jensen.............................. 0.
Erik Frederiksen.................................. V.
Erik W. Poulsen.................................. N.
Stig Krag Pedersen.............................. N.
Erling Sand Pedersen.......................... N.
Arne Nissen Hansen ........................... M.
Finn A. Olsen...................................... So.
Agner Stisen Boel................................ St.

Timelærerinder:
Inge Lissa Pedersen............................. V.
Hanne Møller Berthelsen ....................... M.
Kirsten Kargaard Olsen......................... M.
Anne Marie Florentsen....................... 0.
Lis Jonna Jensen ................................. 0.
Inge-Merete Hass ................................. 0.
Lis Birgit Strandholm.......................... N.
Johnna Madsen .................................... N.
Else-Marie Møller ................................ N.
Kirsten Hansen .................................... N.
Lone Nørgaard ..................................... Ma.
Erna Lundsberg ................................... St.
Grethe Jonassen...................................... M.
Bitten Kornerup...................................... M.
Else Toft Svendsen................................. M.
Jytte Jessen .......................................... N.
Pia Hansen ........................................... N.
Aase Falkenberg Pedersen ................. N.
Dorthe Due-Boje.................................. N.

Småbørnslærerinder:
Laura Aagaard...................................... So.
Grete Holm Hansen............................ Ma.
Helle Pedersen ..................................... Ma.
Yrsa Hansen.......................................... Ha.
Magda Mortensen ................................ St.

SKOLEPSYKOLOGISK VIRKSOMHED: 
Skolepsykolog:
Kaj Ove Jørgensen..............................

Pædagogisk leder af hjælpeklasserne:
John Prehn............................................ N.

Tale- og hørekonsulent:
Jørgen Bechmann ................................

1970 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1969 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1969 1.8 1969 1.8 1969
1970 1.8 1970 1.8 1970

1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.8 1969 1.8 1969
1969 1.12 1969 1.12 1969
1970 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1969 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970

1925 1.7 1945 1.7 1945 1.7 1969
1942 1.10 1948 1.10 1948 1.7 1969
1965 1.8 1966 1.8 1966 1.7 1969
1957 1.8 1970 1.8 1970 1.8 1970
1934 1.5 1936 1.5 1936 1.7 1969

1952 1.7 1961 1.7 1968 1.7 1968

1960 1.7 1960 1.6 1970 1.6 1970

1956 1.2 1960 1.8 1964 1.8 1964
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Navn

Vikarer:
Marie Andersen ...................................
Beth Fog Hansen.................................
Hanne Jensen........................................
H. P. Hansen........................................
Anna Larsen..........................................
Marianne Uldall...................................
E. Seidelin Sørensen ...........................
Lona Andersen......................................
Asger Jørgensen...................................
Agnete Nielsen.....................................
Jette M. Jensen ...................................
Vivi Nordby Jensen ............................
Ruth Pedersen.......................................
Inga Hansen..........................................
Inge Andersen.......................................
Dagny Fredens ......................................
Lillian Møller .......................................
Tove Svendsen .....................................
Hanne Friisbjerg Pedersen .................
Fru Emdal .............................................
Anna Frostgaard..................................
Lene Bunde Nielsen............................
Ellen Johansen ......................................
Harald Jensen .......................................
Chr. Petersen ........................................

M.
0.
0.
0.
N.
N.
M.
Hal.
Ma.
Hal.
So.
N.
Ha. Gymnastiklærerinde
Hal. + So. Gymnastiklærerinde
O. Gymnastiklærerinde
V. Gymnastiklærerinde
V. Gymnastiklærerinde
N. Husholdningslærerinde
V. Husholdningslærerinde
O. Husholdningslærerinde
M. Husholdningslærerinde
St. Husholdningslærerinde
Ma. Gymnastik- og håndgemingslærerinde
N. Sløjdlærer
M. + Ma. Sløjdlærer

GYMNASIET:
Tjenestemandsansatte
Rektor:
O. Skouby ................................ ........... 27 1933 1.8 1958 1.8 1958 1.7 1969

Lektorer:
Chresten Staun......................... ........... 26 1927 1.8 1928 1.4 1960 1.7 1969
K. K. Bregendahl .................... ........... 26 1932 1.12 1944 1.4 1965 1.7 1969
Vilh. Brandt ............................ ........... 26 1932 1.8 1941 1.8 1965 1.7 1969
H. P. Bendtsen........................ ........... 26 1933 1.8 1946 1.4 1966 1.7 1969
Birte Jacobsen.......................... .......... 26 1948 1.8 1968 1.8 1968 1.8 1967
Helge E. Thomsen................... .......... 24 1937 1.8 1937 1.8 1948 1.7 1965
Mogens Funch ........................ ........... 24 1934 1.8 1947 1.6 1953 1.7 1969
Erik Nørgaard.......................... .......... 24 1937 1.8 1942 1.8 1956 1.7 1965
Henry Axelsen ........................ ........... 24 1953 1.8 1963 1.8 1963 1.7 1965
Bjørn Ottosen .......................... .......... 24 1945 1.8 1947 1.8 1962 1.7 1965
Vilh. Larsen.............................. .......... 24 1946 1.8 1947 1.8 1963 1.7 1969
Florents Florentsen ................. ........... 24 1954 1.8 1961 1.7 1969 1.7 1954
Henning Uffe Hansen ............. ........... 24 1954 1.8 1954 1.7 1969 1.7 1954
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Adjunkter:
Overenskomstansatte:
Jørgen Christiansen ............................. adj.
Flemming Dall ..................................... adj.
Palle Berggreen .................................... adj.
Karen Zoffmann Hansen .................... adj.
Bent Schiermer Andersen................... adj.
Børge Andersen ................................... adj.
Ebbe Ottar Jensen............................... adj.
Thorkil Jacobsen.................................. adj.
Sven Frøkjær-Jensen ........................... adj.
Per Lieberkind Larsen ........................ adj.
Lisbeth Hiort ....................................... adj.
Jørgen Glenstrup ................................. adj.
Dan Frandsen....................................... adj.
Børge R. Thomsen............................... adj.
Finn L. Madsen ................................... adj.
Hanne Humhim................................... adj.
Nils Ørsted Hansen ............................ adj.
Elisabeth N. Jensen ............................ adj.
Lis Kornum .......................................... adj.
Ebba Scharling..................................... adj.
Donald Mc. Arthur.............................. adj.

Vikarer:
Stud. psyc. John Mac Farlane 
Stud. mag. Winnie Frandsen 
Cand, theol. Lars Harridsbo 
Stud, scient. Lene Kirkebjerg

1960 1.8 1960 1.8 1960 1.2 1960
1961 1.7 1961 1.7 1962 1.7 1961
1964 1.8 1966 1.8 1966 1.2 1964
1966 1.8 1967 1.8 1967 1.7 1967
1968 1.8 1968 1.8 1968 1.7 1968
1968 1.8 1969 1.8 1969 1.7 1968
1968 1.8 1969 1.8 1969 1.7 1968
1968 1.8 1969 1.8 1969 1.7 1968
1969 1.8 1969 1.8 1969 1.7 1969
1968 1.2 1970 1.2 1970 1.7 1968
1966 1.8 1967 1.8 1970 1.7 1966
1969 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1969
1970 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1970
1969 1.8 1970 1.8 1970 1.7 1969
1969 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1969
1970 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1970
1970 1.8 1970 1.8 1970 1.2 1970
1969 1.8 1970 1.8 1970 1.7 1970

Organist Ib Mørup
Lektor Hans Skov
Gymnastiklærerinde U. Vad Johansen
Gymnastiklærer Frantz Stagl

Lærerpersonalets sygedage:
Lærerpersonalet forsømte i 1969—70 i i alt 1722 dage på grund af sygdom.

Forandringer i lærerpersonalet

Til faste lærere og lærerinder blev kaldet:
1. august 1970:

Timelærer Steen Bach Nielsen
Timelærer Ole Raagaard
Timelærer Erik Skafdrup 
Aspirant Arne Gadeberg
Timelærer Lolo Forsberg
Timelærer Else Fuglsang
Timelærer Annie Steen Jensen
Timelærer Alice Holm Nielsen
Lærer på prøve Signe Larsen 
Lærer på prøve Inger Steens
Lærer på prøve Aase Marianne Winther.
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Ansættelser:
Som overlærere blev kaldet:
1. august 1970: Overlærer Karen Post 

Overlærer Knud Post

Som faste lærere:
1. august 1970: Lærerinde Grete Hussmann

Lærerinde Gerda Topsøe Johansen
Lærer Preben Bacci
Lærer Peter Clemmensen

Som småbørnslærerinde:
1. august 1970: Småbørnslærerinde Yrsa Hansen

Som timelærere, timelærerinder og årsvikarer:
1. august 1970: Poul Nørby Jensen 

Erik Frederiksen
Erik Werner Poulsen 
Stig Kragh Pedersen 
Erling Sand Pedersen 
Arne Nissen Hansen 
Agner Stisen Boel 
Grethe Jonassen 
Bitten Kornerup 
Else Toft Svendsen 
Jytte Jessen 
Pia Hansen
Aase Falkenberg Pedersen 
Dorthe Due-Boj e

Som overenskomstlønnede adjunkter:
1. februar 1970: Per Lieberkind Larsen
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1. august 1970: Lisbeth Hiort
Jørgen Glenstrup
Dan Frandsen
Børge Ramsøe Thomsen
Finn L. Madsen
Hanne Humlum
Nils Ørsted Hansen 
Elisabeth N. Jensen
Lis Kornum
Ebba Scharling
Donald Mc. Arthur
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Orlov i skoleåret 1970—71:
Lærerinde Ellen Willars Jensen, Nørrevangsskolen 
Lærerinde Hanne Steenholdt, Nørrevangsskolen 
Lærer Otto Steenholdt, Nørrevangsskolen 
Lærerinde Helle Kragsnæs, Møllegårdsskolen 
Lærer Henning Madsen, Møllegårdsskolen 
Timelærer Mogens S. Pedersen, Møllegårdsskolen 
Timelærer Torben Falgren, Vestre skole 
Lektor Birte Jacobsen, Gymnasiet

Afskedigelser:
1. august 1970: Hans Peter Hansen fra hans stilling som overlærer ved Slagelse 

kommunale skolevæsen.

Inger Thomsen fra hendes stilling som overlærer ved Slagelse 
kommunale skolevæsen.

Hans Skov fra hans stilling som lektor ved Slagelse kommunale 
skolevæsen.

Ellinor Krohn-Carl fra hendes stilling som overlærer ved Slagelse 
kommunale skolevæsen.

Esther Riishøj Petersen fra hendes stilling ved Slagelse kommu
nale skolevæsen.

Lærerinde Karen M. Krøjgaard — ansat ved Birkerød kommunale 
skolevæsen.

Lærerinde Ulla Jørgensen — ansat ved Farum kommunes skole
væsen.

Overlærer Eigil Nielsen — ansat ved Slagelse private Realskole. 
Timelærer Egon Grotum Sørensen — ansat ved Hjortholm Kost
skole.

Annette Ibsen fra hendes stilling som timelærerinde ved Slagelse 
kommunale skolevæsen.

Jørgen Brøbech Jørgensen fra hans stilling som lærer ved Slagelse 
kommunale skolevæsen.

Lærer Rolf Miltersen — ansat ved Holstebro kommunale skole
væsen.

Lærerinde Lily Duedahl Nielsen — ansat ved Sorø kommunale 
skolevæsen.

Steen R. Andersen fra hans stilling som aspirant ved Slagelse 
kommunale skolevæsen.

Steffen Fisker Jensen fra hans stilling som årsvikar ved Slagelse 
kommunale skolevæsen.
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Afsked fra skolevæsenet

Overlærer H. P. Hansen
I 1953 kom H. P. Hansen til Østre skole som vikar 
efter i mange år at have arbejdet på forskellige høj
skoler. Derfor var der en vis betænkelighed og skep
sis til stede ved hans ankomst, men hurtigt viste det 
sig, at hr. H. P. Hansen var i besiddelse af en om
stillingsevne, der muliggjorde, at han i løbet af kort 
tid faldt til på Østre skole og blev et skattet medlem 
af lærerkollegiet, der i en længere periode valgte ham 
til formand.

Hr. H. P. Hansen opnåede en god kontakt med eleverne, en kontakt som i mange 
tilfælde har varet langt ud over skoletiden.

I skoleåret 1970—71 er hr. H. P. Hansen opført på personalelisten som vikar 
med 5 ugentlige timer, dansktimer i en 3. real, som han ønskede at følge skoletiden 
ud på Østre skole, et ønske, som skolen gerne imødekom. Vi siger tak for det store 
arbejde, der er udført i årene siden 1953 og ønsker lykke og held i årene frem
over.

Overlærer Inger Thomsen
Med udgangen af skoleåret 1969/70 tager fru Inger 
Thomsen afsked med Østre skole efter mange års 
dygtig lærergerning. I skolens kartotek er dimissions
året angivet til 1925, d.v.s. at fru Thomsen har øvet 
sin lærergerning i 45 år, en lang tid, men som sikkert 
ikke vil føles så lang af fru Thomsen selv, idet hun 
har haft en evne til levende at følge med i den ud
vikling, der er sket i skolen gennem alle disse år.

Mange tidligere elever, der gennem alle disse år er kommet i kontakt med fru
Thomsen, har en række af gode minder fra deres skoletid, fordi fru Thomsen altid
har haft en stærk menneskelig kontakt med sine elever.

Det er et tab for skolen at måtte undvære fru Thomsen, men skolen ønsker hende
mange gode år fremover og siger tak for mange års lærergerning.
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Slagelse levnedsmiddelkontrol - Stadsdyrlægens kontor
Ndr. Stations vej, 4200 Slagelse - Telefon Slagelse (03)520213

Personale:

Stadsdyrlæge Leif Correll 
Afdelingsdyrlæge Svend Kræmer 
Reservedyrlæge Erik Spange 
Reservedyrlæge Niels E. Jensen 
2 laboranter og 3 laborantelever
1 prøveudtager og 1 tilsynsassistent
2 overbetjente deltager i arbejdet med 

butikseftersyn m. m.

Levnedsmiddelkontrollen omfatter:

1. Kødkontrollen.

a. Tilsyn og kontrol med slagtninger på Vest
sjællands slagtehus A/S, og i tre private 
slagtehuse i Korsør.

b. Tilsyn med handelen med kød og kødvarer.
c. Laboratoriemæssige undersøgelser af kød 

og kødvarer.

2. Mælkekontrollen:

a. Den ambulante kontrol med de til Vest
sjællands Mejeriselskab og Korsøregnens 
A/M mælkeleverende besætninger.

b. Tilsyn med mejerier, mælkeudsalg og 
-vogne.

c. Laboratorieundersøgelse af mælk og mæl
keprodukter.

d. Laboratorieundersøgelse af brøndvandsprø
ver fra mælkeleverandørernes ejendomme.

3. Kontrollen med øvrige levnedsmidler:

a. Tilsyn med levnedsmidlernes tilberedning, 
opbevaring og forhandling i butikker, hotel- 
og restaurationskøkkener, institutionskøkke
ner og levnedsmiddelfabrikationsvirksom
heder.

b. Laboratoriemæssige undersøgelser af ud
tagne levnedsmiddelprøver m. m.

4. Konsultativ virksomhed for sundhedskommis
sionerne ved behandling af sager, der kræver 
veterinærdiygiejnisk bistand.

5. Undersøgelse af levnedsmidler, der af politiet, 
offentlige institutioner og private indleveres 
til undersøgelse.

6. Laboratoriemæssig undersøgelse af badevands
drikkevands- og spildevandsprøver.
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Undersøgelsesmetoder og substrater

Undersøgelse af leverandørmælksprøver er fore
taget i overensstemmelse med Landbrugsministe
riets instruks af 27. september 1966 for udtag
ning og laboratoriemæssig undersøgelse af mælke
prøver samt tillægsinstruks af 14. august 1969.

Undersøgelse af handelsmælksprøver og embal
lage er foretaget i overensstemmelse med Inden
rigsministeriets cirkulære af 30. april 1970 om 
tilsyn med tilvirkning, forhandling m. m. af mælk 
og fløde samt mælkevarer (konsummælkproduk
ter) samt prøvetagning og laboratoriemæssige un
dersøgelser.

Undersøgelse af vand, der anvendes i mejerivirk
somheder er foretaget efter forskrifter i Land
brugsministeriets cirkulære af 22. december 1967 
om undersøgelse af vand, der anvendes i mejeri
virksomheder, og leverandørbrøndvandsundersø- 
gelser er foretaget i overensstemmelse med Land
brugsministeriets cirkulære af 22. december 1967 
om undersøgelse af vand til rengøring af malke
rekvisitter, med ændringer i Landbrugsministe
riets cirkulære af 8. maj 1969.

Drikkevandsundersøgelser, bakteriologiske og fy- 
sisk-kemisk, er foretaget efter Dansk Standards 
forskrifter.

Badevandsprøver foretages efter sundhedsstyrel
sens forskrifter.

Spildevandsundersøgelser foretages efter Dansk 
Ingeniørforenings normer og forslag.

Laboratoriemæssige kødundersøgelser er foretaget 
efter veterinærdirektoratets regler af 18. januar 
1950, med ændringer af 25. august og 15. sep
tember 1955 samt 14. april 1961.

Bakteriologiske undersøgelser af levnedsmidler i 
øvrigt, såsom tilberedte kødvarer, færdige mid- 
dagsretter, herunder dybfrosne, foretages ved ud
sæd på plate count agar (samlet kimindhold), 
R. V. G. agar (colibakterier), tetrathionatboullon 
og brilliantgrøntagar (salmonella), glucose-agar i 
høje lag (anaerobebakterier), Carters substrat 
(gule staphylococcer) samt Slanetz substrat (fæ
kale streptococcer ).

Undersøgelse af service er foretaget efter forskrif
ter i Nordisk Metodik komités blade 4 og 5.

I øvrigt er Nordisk Metodik komités skrifter 
fulgt i så vid udstrækning som muligt.
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Kødkontrollen

A. Tilsyn med slagtninger.
På Vestsjællands Slagtehus, Slagelse A/S, slag- 
tedes i 1970 10.360 dyr; bedømmelsen af disse 
fremgår af tabel I. Hos tre private slagtere i 
Korsør slagtedes 104 okser (1 tuberkulose), 62 

fedekalve, 3 lam, 6 heste og 101 svin (96 søer), 
hvoraf 1 kasseredes.
Af de slagtede dyr eksporteredes 457 til Italien, 
Sverige og England, medens resten gik til lokalt 
forbrug eller København.

Tabel II

Årsag til kassation

O
ks

er

Fe
de

ka
lv

e

Sp
æ

de
ka

lv
e

Sv
in

Abscesser ...................... 1 1
Arthroitis ...................... 3 3 1
Enteritis ........................ 1 1
Icterus ........................... 1
L. U.................................. 3 2
Mastitis ......................... 10
Metritis ......................... 1 1
Osteomyelitis ............... 1 3
Pericarditis ................... 1 1
Peritonitis ..................... 8
Pneumoni...................... 3 1 2
Nefritis .......................... 3
Kakeksi........................ 3 1
Andre lidelser............... 1 1

40 2 3 13

Som det fremgår af tabellen kasseredes de fleste 
okser på grund af yverbetændelse og bughinde
betændelse.

Der kasseredes i alt 58 dyr som uegnet til men
neskeføde på grund af de i tabel II nævnte år
sager.

Foruden disse totalt kasserede dyr er der i 1970 
kasseret følgende organer (tabel III):
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Tinter (bændelormforstadier) konstateredes hos 
179 dyr, 176 okser og 3 fedekalve, godkendelse 
efter dybfrostbehandling har fundet sted i 44 
tilfælde, nemlig 41 okser og 3 fedekalve. Det må 
atter indskærpes forbrugeren, at det er nødven
digt at gennemstege eller -koge alt okse- og fede- 
kalvekød, hvis man vil være absolut sikker på 
at undgå bændelorm. Kød, der har været dyb-

frosset mindst 10 dage, kan man dog spise i rå 
tilstand, (bøf tatar), uden risiko for at komme 
til at huse denne farlige snylter.
Tuberkulose påvistes hos 50 kreaturer og 1 svin, 
det drejede sig i alle tilfælde om aviære (fjer
kræ) infektioner.
Distomatose (invasion af den store leverikte) 
påvistes hos kreaturer som vist i tabel IV.
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B. Tilsyn med forhandling af kød 
og kødvarer.

Ved udgangen af 1970 fandtes i Slagelse 27 slag
ter- eller viktualieforretninger, 2 forretninger er 
nedlagt, 2 er kommet til i tidligere omegnskom
muner; der fandtes 7 supermarkeder med slagter
afdeling og 2 kød-engros virksomheder, begge 
oprettet i årets løb.
Der er foretaget 137 inspektioner; almindelige 
vedligeholdelses- og renholdelsesmangler er påtalt 
i 50 tilfælde.
Endvidere er påtalt forhandling af ikke tilladte 
varer eller mangelfuldt mærkede varer i 13 til
fælde og diverse andre forhold i 25 tilfælde.

Der findes dybfrostkonservator i 27 slagterforret
ninger eller -afdelinger; der er i denne forbindelse 
påtalt manglende eller defekt termometer i 14 
tilfælde, for høj temperatur i 7 tilfælde og for
handling af ej tilladte varer i 9 tilfælde.

I Korsør fandtes ved årets udgang 12 slagter
eller viktualieforretninger og 7 supermarkeder 
med slagterafdeling; 3 af supermarkederne er åb
net i årets løb.
Der er foretaget 78 inspektioner; almindelige 
vedligeholdelses- og renholdelsesmangler er påtalt 
i 27 tilfælde, endvidere er påtalt forhandling af 
ikke tilladte varer eller mangelfuldt mærkede va

rer i 18 tilfælde og diverse andre forhold i 12 
tilfælde.
Der fandtes i Korsør dybfrost-konservator i 11 
slagter- og viktualieforretninger og i de 7 super
markeder; i denne forbindelse er påtalt for høj 
temperatur i 12 tilfælde, manglende eller defekt 
termometer i 3 tilfælde og forhandling af ej til
ladte varer i 7 tilfælde.
Engros og detailsalgsvogne samt de stationære 
pølse-, is- og kaffeboder er både i Slagelse og 
Korsør jævnlig tilset, og større eller mindre ved
ligeholdelsesmangler er påtalt.
Et fællesrøgeri, to engros fryselagre samt 2 vik- 
tualielagre er ligeledes tilset.

C. Laboratorieundersøgelser af kød 
og kødvarer.

I året 1970 er der fra Vestsjællands Slagtehus 
undersøgt 64 svin for trikiner, alle med negativt 
resultat.

Laboratoriemæssig undersøgelse (L. U.)

af slagtede dyr fra slagtehuset er foretaget i 27 
tilfælde, det drejer sig om dyr, der ikke umiddel
bart har kunnet godkendes til menneskeføde af 
forskellige årsager samt om nødslagtede dyr.
Resultaterne af disse undersøgelser fremgår af 
tabel V.

Fund af levere med distomatose hos kreaturerTabel IV

Fund Bedømmelse

ialt %

Kasseret Udrenset

ialt % ialt %

Over 2 år............................ 560 7,4 307 55,0 253 45,0
Under 2 år.......................... 17 0,78 4 23,5 13 76,5
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L. U. TabelV

Sterile
Bakterie
forekomst

Sp
ec

ifi
k 

in
fe

kt
io

n pH Anti
biotika 
påvist

Bedømmelse

i ringe 
grad

i højere 
grad

under
6,5

over
6,5

ubetinget 
godkendt kasseret

19 okser ........................ 10 6 3 18 1 16 3
2 fedekalve ................... 2 2 2 0
6 svin ............................ 4 2 6 4 2

16 6 0 5 26 1 0 22 5

Foruden disse undersøgelser er der på laborato- De vigtigste resultater ses i tabellerne VI, VII 
riet undersøgt 1294 prøver rå eller varmebehand- og VIII.
lede kødvarer indkøbt i forretninger.
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Tabel VII c Varmebehandlede kødvarer, holdbarhedsprøver, Slagelse

Holdbarhedsprøve
2 døgn ved 17 C.

Kimtal pr. gram Hæmolytiske 
bakterier 

påvist

%

under 
100000

%

200000- 
i/2 mill.

%

600000
1 mill.

%

1-10 
mill.
%

10-50 
mill.

%

over
50 mill.

%

Blodpølser ............... 34 12 20 25 6 3 —
Kølede middagsr. ... 19 18 11 29 10 13 7
Finker ..................... 3 6 6 12 24 49 20
Kødpølse ................. 12 23 12 23 20 10 12
Leverpostej .............. 10 33 16 23 10 8 4
Sylte ........................ 6 6 8 17 6 57 14
Wienerpølser, dybfr. 11 11 34 44 - - -
Wienerpølser, kølede 4 25 2 23 20 26 3

Tabel VII d Varmebehandlede kødvarer, holdbarhedsprøver, Korsør

Holdbarhedsprøve
2 døgn ved 17 C.

Kimtal pr. gram Hæmolytiske 
bakterier 

påvist

%

under 
100000

%

200000- 
1/2 mill.

%

600000
1 mill.

%

1-10 
mill.

%

10-50 
mill.

%

over
50 mill.

%

Blodpølser ............... 24 33 14 24 5
Kølede middagsr. ... 8 12 8 26 16 30 8
Finker ..................... 17 11 5 17 5 45 27
Kødpølse ................. 37 24 9 24 3 3 13
Leverpostej .............. 19 19 9 14 19 20 -
Sylte ........................ 9 9 5 18 23 36 28
Wienerpølser, dybfr. - 25 - 37 38 - 13
Wienerpølser, kølede — 12 36 40 12 14

Kommentarer til kødvareundersøgelserne.

For de rå kødvares vedkommende er den bakte
riologiske kvalitet bedre end sidste år, dog kan 
der påvises fækale streptococcer (tarmbakterier) 
i for mange prøver, navnlig i rørt fars og medi
sterpølse; stor omhu og påpasselighed ved frem
stilling af disse varer må indskærpes.

Hvad angår de varmebehandlede kødvarer ligger 
finker på linie med ifjor og sylte noget bedre 
end i fjor for Slagelses vedkommende, for Kor- 
sørs vedkommende er de varmebehandlede kød
varers bakteriologiske kvalitet knapt på højde 
med forrige år bortset fra leverpostej. De dyb
frosne middagsretter er af fin bakteriologisk kva
litet, og de frisk fremstillede middagsretter i 

Korsør er blevet af bedre bakteriologisk kvalitet 
end i fjor. Der påvises stadig for mange fækale 
streptococcer (tarmbakterier), navnlig i finker 
og sylte for Slagelses vedkommende og i wiener
pølser for Korsørs vedkommende.

Når man ser på resultaterne af holdbarhedsprø- 
verne på de varmebehandlede kødvarer, er der 
fremgang fra i fjor, men mange prøver kommer 
op på et meget højt bakterieindhold efter 2 dages 
opbevaring ved 17° C.

For det udskårne pålægs vedkommende ligger 
resultaterne for Slagelses vedkommende på linie 
med forrige år, for Korsørs vedkommende bedre 
end forrige år, ligeledes er holdbarhedsprøverne 
bedre end i fjor for begge byers vedkommende.
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TILLÆG IV

Tabel VIII c Varmebehandlede pålægsvarer, holdbarhedsprøver, Slagelse

Kimtal pr. gram
Hæmolytiske 
bakt, påvist

%

under 
100000

%

200000- 
!/2 mill.

%

600000- 
1 mill.

%

1-10 
mill.
%

10-50 
mill.

%

over
50 mill.

%

Pålæg dybfr. .. .
Pålæg, kølet,

3 28 9 16 31 13 6

emballeret .. . 3 6 6 29 22 34 9
Pålæg, frisk. .. . 4 8 — 16 33 39

Tabel VIII d Varmebehandlede pålægsvarer, holdbarhedsprøver, Korsør

Kimtal pr. gram
Hæmolytiske 
bakt, påvist

%

under 
100000

%

200000- 
!/2 mill.

%

600000- 
1 mill.

%

1-10 
mill.

%

10-50 
mill.
%

over
50 mill.

%

Pålæg dybfr. .. . 19 38 5 24 14
Pålæg, kølet,

emballeret .. . - 15 15 10 30 30 -
Pålæg, frisk. .. . 4 16 4 20 28 28 8

Den bakteriologiske kvalitet af pålæg er faldende 
i rækkefølge: dybf rosset - kølet, emballeret - 
butiksskåret - fra smørrebrød. Disse resultater

For Slagelse:
24 prøver Luncheon Meat
15 prøver Spegepølse
20 prøver Konserves pølser i alufolie
15 prøver Spisefedt

Resultaterne af disse undersøgelser, dels bakterio
logiske og dels kemiske har stort set været til
fredsstillende. Der har været påvist lactobaciller 

må animere til forøget omhu og renlighed ved 
fremstilling og tilberedning af smørrebrød.
Der er endvidere undersøgt:

For Korsør:
20 prøver Luncheon Meat
20 prøver Spegepølse
28 prøver Konserves pølser i alufolie
19 prøver Spisefedt 

i henholdsvis 9 og 15 prøver spegepølse og på
vist under 5 % melindhold i 12 prøver luncheon 
meat, over 5 % fedt i 12 prøver.

13



TILLÆG IV

Mælkekontrollen

Områdets forsyning.
Slagelse kommune forsynedes i 1970 med mælk 
fra Vestsjællands Mejeriselskab, som tillige for
syner Hong, Gørlev og en del af Dianalund kom
mune. Området har ca. 40.000 indbyggere. 
Mejeriselskabet omfattede ved årets udgang 300 
besætninger med 3463 køer; ved udgangen af 
1969 var de tilsvarende tal 383 besætninger med 
4118 køer; tilgang 4 besætninger, afgang 87 be
sætninger. Det gennemsnitlige koantal pr. be
sætning er 11,5.
Korsør kommune forsynedes i 1970 med mælk 
fra Korsøregnens A/M, som ved årets udgang 
omfattede 90 besætninger med 923 køer. Ved 
udgangen af 1969 var de tilsvarende tal 112 be
sætninger med 1105 køer, afgang 22 besætninger. 
Det gennemsnitlige koantal pr. besætning er 10,3. 
I følge indberetning fra mejerierne indvejedes 
i 1970 på Vestsjællands Mejeriselskabs mejeri 
Landsogn 15.102.077 kg mælk og på Korsøreg
nens A/M 3.986.729 kg mælk.
Det gennemsnitlige daglige salg af konsummælk 
var følgende:

Vestsjællands Mejeriselskab
Sødmælk ................................
Skummetmælk ......................
Kærnemælk ...........................
Fløde 2 ..................................
Piskefløde ..............................
Ymer + tykmælk ..............

12.083 1 (11.764)
1.522 1 ( 1.211)
1.856 1 ( 1.943)

213 1 ( 586)
603 1 ( 466)
750 1 ( 603)

Korsøregnens A/M
Sødmælk ..................... ............. 5.321 1 (5•.152)
Skummetmælk ........... .............. 563 1 ( 488)
Kærnemælk ................ ............. 616 1 ( 627)
Fløde 2 ........................ ............ 87 1 ( 134)
Piskefløde .................... ............ 227 1 ( 229)
Tykmælk ..................... ............. 32 1 ( 26)

Mælken distribueredes i Slagelse gennem 20 mæl
keudsalg, 3 bagerforretninger og 1 supermarked 
samt 3 detailsalgsvogne på landture. Udbringning 
med detailsalgsvogne i byområdet er helt bragt til 
ophør i årets løb. Ved årets udgang er 22 kolo
nialforretninger, 6 supermarkeder, 7 brugsfore
ninger, 14 bagere, 2 slagtere og 3 kiosker god
kendt til mælkeforhandling.

For Korsørs vedkommende distribueredes mæl
ken gennem 3 mælkeudsalg, og 24 andre levneds
middelforretninger samt 5 detailsalgsvogne. Ved 
årets udgang var 12 bager- og brødforretninger, 
21 kolonialforretninger, 7 brugsforeninger, 2 su
permarkeder, 1 viktualieforretning og 4 kiosker 
godkendt til mælkeforhandling.

A. Den ambulante kontrol med de 
mælkeproducerende besætninger.

I overensstemmelse med Landbrugsministeriets 
instruks af 9. september 1966 for dyrlæger, der 
er godkendt til at udøve mælkekontrol på pro
duktionsstedet, er der foretaget kvartårEg under
søgelser af koernes sundhedstilstand med nøje 
inspektion af mælken fra de enkelte y verfjerde
dele. Der benyttedes sammenligningsprøver ved 
at lade mælken fra hver yverfjerdedel forene sig 
på kontrolmålets mørke bund.
I tvivlstilfælde benyttedes bromthymolprøven 
ved hjælp af indikatorpapir.
Samtidig foretages inspektion af koernes og stal
denes renholdelse, malkeredskabernes renhol
delse, mælkens afkøling m. m.
Ejeren får ved hver inspektion en skriftlig med
delelse om påviste sygdomme, mangler og fejl. 
Der anvendes pointsystem, der går fra 0-8 for 
1) staldforhold, 2) koernes renhedstilstand, og 
3 ) andre forhold, medens 4 ) mælkens behandling 
og renholdelse af malkeredskaber bedømmes efter 
skalaen 0-16 points.
Gennemsnittet af disse points danner tillige med 
pointstallet fra den laboratoriemæssige undersø
gelse af producentmælken grundlaget for bedøm
melsen af leverandørernes status i mælkehygiej
nisk henseende. I tilfælde af »udsatte køer« (dyr 
med yver-, patte- eller andre lidelser), utilfreds
stillende sanitære forhold på stedet eller dårlige 
laboratorieresultater, er der aflagt ekstraordinære 
besøg i besætningen.

Der er, som det vil fremgå af tabel IX, ialt fore
taget 1753 ordinære besætningseftersyn omfatten
de 18.731 køer, af hvilke 442 »udsattes« på grund 
af yverlidelser, 69 på grund af pattelidelser, 5 på 
grund af børlidelser og 6 på grund af andre li
delser.
Ekstraordinære eftersyn foretoges i 838 besætnin
ger (333 på grund af udsatte køer, 34 på grund 
af fejl ved malkerekvisitter, 336 på grund af util-
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TILLÆG IV

fredsstillende laboratorieresultater og 94 af andre 
årsager) med 8463 køer, af hvilke der udsattes 
207 på grund af yverlidelser, 24 på grund af 
pattelidelser, 2 på grund af børlidelser og 3 på 
grund af andre lidelser. 3 besætninger udelukke
des fra leverance af konsummælk på grund af 
væsentlige hygiejniske mangler, og udbredt yver- 
betændelse.

Der er i alt udsat 2,4 % af køerne mod 2,7 % 
året før.
Ved besætningseftersyn inden for Vestsjællands 
Mejeriselskab er påtalt forhold vedrørende stald
forhold i 342 tilfælde, vedrørende renholdelse i 
220 tilfælde, vedrørende malkning og mælkens 
behandling i 283 tilfælde og vedrørende andre 
forhold i 263 tilfælde.
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TILLÆG IV

Kravene i bekendtgørelse af 9. september 1966 
er praktisk talt opfyldt alle steder, men der op
står stadig hygiejniske problemer, ikke mindst 
i forbindelse med overgangen til tankvognsaf
hentning pr. 1. oktober 1970.
Vandprøver fra samtlige leverandørers brønde el
ler boringer er i overensstemmelse med Land
brugsministeriets cirkulære af 22. december 1967 

udtaget til laboratoriemæssig undersøgelse. Resul
taterne af disse undersøgelser vil fremgå af tabel 
IX.
Det vil heraf fremgå at hhv. 55,60 og 36 % af 
producenternes vandforsyninger inden for Vest
sjællands Mejeriselskab, Korsøregnens A/M og 
Dianalund A/M opfylder Landbrugsministeriets 
krav til tilfredsstillende vand, altså ingen fækale
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TILLÆG IV

colibakterier (Escherichia coli I) og mindre end 
50 grønligt fluorescerende bakterier i 1 ml af van
det. De tilsvarende tal i 1969 var 68,64 og 37 %, 
der er altså konstateret en tilbagegang i den sa
nitære vandkvalitet.
Helt fri for grønligt fluorescerende bakterier var 
kun hhv. 20,19 og 14 % af prøverne (i 1969 
26,21 og 23 %). Så der er langt igen før vand
forsyningsforholdene hos producenterne er til
fredsstillende.

B. Tilsyn med mejerier, mælkeudsalg 
og vogne.

Vestsjællands Mejeriselskabs mejeri Landsogn 
er inspiceret regelmæssigt hver uge; der har væ
ret en del bemærkninger at gøre vedrørende 
manglende hovedbeklædning hos personalet, 
manglende vedligeholdelse og fremdatering af 
kærnemælk og skummetmælk. Det kniber stadig 
med at få overholdt bekendtgørelsens tempera
turkrav, idet der i mejeriets kølerum er målt op 
til 12° C, slusedøre er dog nu opsat og større 
kølemaskine bestilt; pr. 1. oktober 1970 er meje
riet overgået til tankvognsafhentning af produ- 
centmælken.
De to suppleringsmejerier i Sandved og Sørby- 
magle samt mejeriets depoter i Høng og Sandved 
er ligeledes regelmæssig tilset og opfylder nu kra
vene i Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 
27. september 1966 om indretning og drift samt 
renlighed i mejerier m. m. I Sandved mejeris kø
lerum er målt op til 9° C.

Korsøregnens A/M i Vemmelev er også inspiceret 
hver uge, uden at der har været væsentlige be
mærkninger at gøre. Mejeriet indførte i marts 
måned engangs-emballage (Pure Pak) for alle 
produkter.

Slagelses mælkeudsalg er tilset i 83 tilfælde, 2 
udsalg er nedlagt, 3 bagerforretninger og et su
permarked er godkendt til mælkeforhandling. 
Foruden mindre vedligeholdelses- og renholdel
sesmangler i 35 tilfælde er påtalt anbringelse af 
mælk udenfor køleindretning i 38 tilfælde, for 
høj temperatur i 9 tilfælde og manglende termo
meter i 3 tilfælde.

Korsørs Mælkeudsalg og vogne er inspiceret i 
23 tilfælde, 2 udsalg er nedlagt.
Opbevaring af mælk uden for køleindretning er 
påtalt i 3 tilfælde og for høj temperatur i 3 til
fælde, foruden mindre vedligeholdelses- og ren
holdelsesmangler i 6 tilfælde.

C. Laboratorieundersøgelser af 
mælk og mælkeprodukter.

Mælkeprøver fra de enkelte producenter er ud
taget om morgenen på mejeriet.
Mælkeprøverne er udtaget fra indvejningskarret 
for at få en gennemsnitsprøve af hver leveran
dørs mælk. For større mælkeleverancers vedkom
mende er der taget prøve, hver gang indvejnings
karret har været fyldt.
Efter overgangen til tankvognsafhentning inden 
for Vestsjællands Mejeriselskab er prøverne udta
get ved mejeriets foranstaltning under afhent
ningen.

Undersøgelsen af producentmælkeprøver om
fatter:
1. Kimtælling.
2. Undersøgelse for termoresistente bakterier.
3. Undersøgelse for patologisk sekret ved celle

tælling.
4. Smudsprøve.
5. Lugt- og smagsprøve.
6. Wodes prøve for klortilblanding.
7. Undersøgelse for antibiotica (penicillin m. v.).

De vigtigste resultater ses i tabel X.

Af 3605 mæikeprøver til Vestsjællands Mejeri
selskab underkastet smudsundersøgelse ved fil
trering påvistes der smudstal 5 og derover i 4 % 
(5 %) og af 970 prøver til Korsøregnens A/M 
påvistes smudstal 5 og derover i 5 % (8%); fil
tret blev i disse tilfælde tilsendt leverandøren 
med pålæg om større renlighed og omhu ved mal
kearbejdet især med henblik på støv og snavs 
fra stalden og køerne, samt støv fra luften under 
ophældning eller afkøling.

Med hensyn til lugt- og smagsprøven blev der 
blandt 4067 prøver til Vestsjællands Mejerisel
skab fundet afvigelser fra det normale i 0,4 % 
(1 96), blandt 1190 prøver til Korsøregnens 
A/M fandtes ingen afvigelser (1%) fra det nor
male.

Prøve for klortilblanding (Wodes prøve); der var 
positiv reaktion i 0,7 % (1 96) af 1339 prøver 
til Vestsjællands Mejeriselskab og i 1 % (1 96) 
af 392 prøver til Korsøregnens A/M.

Undersøgelse for antibiotica (penicillin m. m.); 
der fandtes ingen positive prøver.

18



TILLÆG IV

Reduktionsprøver blev foretaget i 8938 tilfælde; 
resultaterne ses af nedenstående opstilling.

Vestsjællands Korsøregnens
Mejeriselskab A/M

I klasse over 4!4 time 89 % (83 %) 83 %
II klasse 4-4 !4 time 6 % ( 9 %) 8 %

III klasse 3-314 time 3 % ( 4 %) 4 %
IV klasse 0-2 Yz time 2 % ( 4 %) 5 %

Laboratoriets månedlige bedømmelse af kimtal, 
indholdet af termoresistente bakterier og celle
tallet (3xo-5 points) ses sammenfattet i følgende 
opstilling:

VMS Korsør Dianalund
14-15 points 70 % (78 %) 68 % (72 %) 54 %

13 points 4 % ( 4 %) 3 % ( 5 %) 5 %
12 points 7 % ( 7 %) 8 % ( 8 %) 11 %

10-11 points 8 % ( 6 %) 10 % ( 8 %) 12 %
u. 10 points 11 % ( 5 %) 11 % ( 7 %) 18 %

Af 334 leverandører til Vestsjællands Mejeriselskab havde:
132 leverandører 14-15 points i gennemsnit hele året 39% (60%)
98 13 - - - - 29% (24%)
54 12 - - - - 16% ( 8%)
36 10-11 - - - - - 11 % ( 7%)
14 u. 10 - - - - - 4% ( 1%)

Af 90 leverandører til Korsøregnens A/M havde:
42 Leverandører 14-15 points i gennemsnit hele året 47 % (50 % )
22 13 - - - - 24% (29%)

9 12 - - - - 10% ( 8%)
9 10-11 - - - - 10% (10%)
8 u. 10 - - - - 9% ( 3%)

Den sanitære bakteriologiske kvalitet af produ
centmælken har været noget ringere end i 1969. 
Sammenlagt med pointsbedømmelsen ved besæt
ningseftersynet danner laboratoriebedømmelsen 

grundlag for vurdering af samdige leverandørers 
status i hygiejnisk henseende.
Sidst i denne beretning er nævnt de leverandører, 
der har opnået de bedste resultater.

Laboratoriemæssige undersøgelser af indkøbte 
mælkeprøver fra forhandlere.

Lavpast. sødmælk ..................................................
Kærnemælk .............................................................
Fløde .......................................................................
Piskefløde ...............................................................
Sk. mælk ................................................................
Ymer og tykmælk ..................................................
Yoghurt og creme fraîche......................................

De vigtigste resultater ses i tabellerne XII a,b 
og c XIII a,b og c

Slagelse Korsør Dianalund
142 60 52
138 51 52
87 51 44
89 50 51
92 49 52

101 65 53
94 22 0

743 348 304
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Tabel XII a. Handelsmælk, Slagelse 1970.

Sødmælk 
Flaske Pap

Kærnemælk 
Flaske Pap Piskefløde Fløde 2

Fedtprocent Antal 52 90 49 89 89 82
Under forskriftsmæssig grænseværdier 0% 0% 1 % 1 %
Inden for forskriftsmæssig grænseværdier 98% 100% 99% 98%
Over forskriftsmæssig grænseværdier 
Under 1 %

2% 0%
100% 89%

0% 1 %

1% 0% 0%
Over 1 % 0% 11 %
Vægtfylde Antal 49 84
Under 1.030 0% 0%
1.030-1.033 100% 94%
Over 1.033 

Under 1.034
0% 6%

1.034-1.037
Over 1.037

Kimtal Antal 52 90 49 89 89 82
Under 1.000 kolonier pr. ml. 2% 14% 73% 62%
1.000- 5.000 - - - 63% 53% 9% 20%
5.000-25.000 - - - 35% 31 % 10% 12%

25.000-50.000 - - - 0% 0% 2% 2%
Over 50.000 -

Under 1.000 -
0% 1 %

74% 82%
6% 4%

1.000- 5.000 26% 13%
5.000-10.000 - - - 0% 3%
Over 10.000 - - - 0% 1 %

Coliundersøgelse Antal 52 90 49 89 89 82
Under 1 kolonier pr. ml. 88% 88% 100% 100% 85% 80%

1-10 6% 6% 0% 0% 0% 5%
11-100 - - - 4% 7% 0% 0% 9% 12%

Over 100 - 2% 0% 0% 0% 6% 2%

Kontrol med varmebehandling Antal 52 90 49 89 89 82
A: Storchs prøve Positiv reaktion 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Negativ reaktion 0% 0% 100% 100% 100% 100%
B: Fosfataseprøven Positiv reaktion 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Negativ reaktion 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gær- og skimmel svampe Antal 49 89
Under 100 kolonier pr. ml. 86% 72%

100- 500 - 0% 7%
500-1000 - - - 0% 1 %

Over 1000 - - - 14% 20%
Smudstal Antal 48 87 81 75
0 100% 100% 100% 100%
Penicillin Antal 52 90 49 89 89 82
Negative 100% 97% 100% 100% 100% 100%
Positive 0% 3% 0% 0% 0% 0%
Procent fedtfrit tørstof Antal 49 89
Under 8 % 8% 4%
Over 8 % 92% 96%
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Tabel XII b. Handelsmælk, Korsør 1970.

Sødmælk 
homog./uhomog. Kærnemælk Piskefløde

Fedtprocent Antal 60 51 50
Under forskriftsmæssig grænseværdier 0% 1 0%
Inden for forskriftsmæssig grænseværdier 95% 100%
Over forskriftsmæssig grænseværdier 5% i 0%
Under 1 % 98%
1% 0%
Over 1 % 2% ;i
Vægtfylde Antal 57

i
i

Under 1.030 0% 1

1.030-1.033 95%
Over 1.033 5%

Under 1.034 1
1.034-1.037
Over 1.037 1

Kimtal Antal 60 51 ' 50
Under 1.000 kolonier pr. ml. 5% 72%
1.000- 5.000 - - - 60% 14%
5.000-25.000 - - - 27% 12%

25.000-50.000 - - - 0% 2%
Over 50.000 - - - 8% 0%

Under 1.000 - - - 49%
1.000- 5.000 - - - 29%
5.000-10.000 - - - 6% I
Over 10.000 - - - 16% 1

Coliundersøgelse Antal 60 51 50
Under 1 kolonier pr. ml. 92% 100% 90%

1- 10 - 1 % 0% 0%
11-100 - - - 5% 0% 8%

Over 100 - - - 2% 0% 2%

Kontrol med varmebehandling Antal 60 51 50
A: Storchs prøve

Positiv reaktion 100% 0% 8%
Negativ reaktion 0% 100% 92%

B: Fosfataseprøven
Positiv reaktion 0% 0%
Negativ reaktion 100% 100%

Gær- og skimmel svampe Antal 51
Under 100 kolonier pr. ml. 61%

100- 500 - 8%
500-1000 - - - 4%

Over 1000 - - - 27%

Smudstal Antal 60 50
0 100% 100%

Procent fedtfrit tørstof Antal 51
Under 8 % 2%

Over 8 % 98%
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Fk 
Fk 

i

ide 1 
»de 2

2
Tykmælk Ymer Skummetmælk Youghurt 

Cremefraiche

10 51 50 15 22
10% 0% 2% 7% 55%
90% 80% 98% 60% 5%
0% 20% 0% 33% 41 %

47

0%
91 %
9%

51 - 50 15 49 22
80% 65%
10% 14%
6% 12%
0% 4%
4% 1 4%

1 36% 60% 77%
30% 27% 18%
10% 7% 0%
24% 7% 5%

51 50 15 49 22
92% 98% 100% 88% 100%
2% 0% 0% 6% 0%
4% 0% i 0% 2% 0%
2% 2% 0% 4% 0%

51 50 15 49 22

0% 0% 0% 0% 0%
100% 100 % i 100% 100% 100%

0% 1 0%
100% 100%

50 15 22
58% 67% 82%
6% i 20% 5%
4% ' 0% 0%

32% 13% 14%

51 49
100% 100%

50 15 22
u. 11 2% 0% 0%
o.ll 98% 100% 100%
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Tabel XII c. Handelsmælk, Dianalund 1970.

Homogeniseret 
sødmælk Kærnemælk Piskefløde

Fedtprocent Antal
Under forskriftsmæssig grænseværdier 
Inden for forskriftsmæssig grænseværdier 
Over forskriftsmæssig grænseværdier 
Under 1 %
1 %
Over 1 %

52
6%

94%
0%

52

98%
0%
2%

51
2%

98%
0%

Vægtfylde Antal 48
Under 1.030 0%
1.030-1.033 92%
Over 1.033 8%

Under 1.034
1.034-1.037
Over 1.037

Kimtal Antal 52 52 51
Under 1.000 kolonier pr. ml. 21 % 80%

1.000- 5.000 - - - 67% 8%
5.000-25.000 - - - 10% 6%

25.000-50.000 - - - 2% 0%
Over 50.000 - - - 0% 6%

Under 1.000 - - - 56%
1.000- 5.000 - - - 21 %
5.000-10.000 - - - 10%
Over 10.000 13%

Coliundersø gelse Antal 52 52 51
Under 1 kolonier pr. ml. 98% 98% 90%

1- 10 - 2% 2% 4%
11-100 - - - 0% 0% 2%

Over 100 - 0% 0% 4%

Kontrol med varmebehandling Antal 52 52 51
A: Storchs prøve

Positiv reaktion 100% 0% 0%
Negativ reaktion 0% 100% 100%

B: Fosfataseprøven
Positiv reaktion 0% 0%
Negativ reaktion 100% 100%

Gær- og skimmel svampe
Under 100 kolonier pr. ml.

100- 500 -
500-1000 - - -

Over 1000 - - -

Antal 52
73%
6%
4%

17%

Smudstal 
0

Antal 52
100%

51
100%

Procent fedtfrit tørstof
Under 8 %

Over 8 %

Antal 52
8%

92%
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Fløde 2 Tykmælk Skummetmælk Ymer

43 46 7
0% 7% 14%

74% 89% 57%
26% 4% 29%

47

0%
91 %
9%

43 46 52 7
79% 88%
12% 8%
5% 0%
2% 2%
2% 2%

72% 43%
20% 29%
2% 0%
7% 29%

43 46 52 7
93 % 98% 85% 100%
5% 2% 13% 0%
2% 0% 0% 0%
0% 0% 2% 0%

43 46 52 7

0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100%

0% 0%
100% 100%

46 7
72% 86%
17% 0%
2% 14%
9% 0%

42 52
100% 100%

46 7
u. 11 7% 0%
o. 11 93 % 100%
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Tabel XIII a. Handelsmælk holdbarhedsprøver, Slagelse 1970.

Sødmælk 
Flaske Pap Piskefløde Fløde 2 Skummetmælk 

Flaske Pap

Reduktionstid Antal 52 90 89 82 31 51
4x/2 time og derover 82% 86% 81 % 62% 87% 92%
3^-4 timer 2% 6% 0% 7% 7% 2%
2^-3 timer 10% 4% 1 % 7% 0% 2%
2 timer og derunder 6% 4% 18% 24% 6% 4%

Kimtal Antal 52 90 89 82 31 51
Under 30.000 kolonier pr. ml. 75% 62% 56% 48% 45% 41 %
50.000-100.000 - - - 4% 10% 7% 7% 19% 12%

100.000-500.000 - - - 11 % 16% 13% 16% 17% 20%
Over 500.000 - 10% 12 % 24% 29% 19% 27%

Coli (violet rød) Antal 52 90 89 82 31 51
Under 100 kolonier pr. ml. 78% 76% 52% 51 % 82 % 82%

100- 5.000 - - - 10% 12% 12% 6% 0% 2%
5.000-50.000 - - - 6% 11 % 22% 22% 10% 8%
Over 50.000 - - - 6% 1 % 13% 21 % 8% 8%

Tabel XIII b. Handelsmælk holdbarhedsprøver, Korsør 1970.

Sødmælk 
homog./uhomog. Piskefløde Fløde 2 Skummetmælk

Reduktionstid Antal 60 50 51 49
41^ time og derover 86% 74% 78% 88%
3^-4 timer 3% 2% 4% 4%
2^-3 timer 3% 6% 0% 0%
2 timer og derunder 8% 18% 18% 8%

Kimtal Antal 60 50 51 49
Under 50.000 kolonier pr. ml. 55% 38% 53% 47%
50.000-100.000 - - - 10% 10% 6% 8%

100.000-500.000 - - - 13% 20% 25% 14%
Over 500.000 - - - 22% 32% 16% 31 %

Coli (violet rød) Antal 60 50 51 49
Under 100 kolonier pr. ml. 81 % 54% 69% 78%

100- 5.000 - - - 2% 8% 4% 2%
5.000-50.000 - - - 15% 22% 16% 14%
Over 50.000 - - - 2% 16% 11 % 6%

Kommentar til handelsmælksundersøgelser.
Vestsjællands Mejeriselskab tappede i 1970 sta
dig 1/1 1 sødmælk, kærnemælk og skummetmælk 
på brune flasker samtidig med at samtlige mælke
sorter og -størrelser tappedes på engangsembal
lage (pure pak).
Kærnemælk og andre surmælksprodukter samt 
skummetmælk, ligger bakteriologisk bedre end 
ifjor, medens sødmælk og fløder ligger noget rin

gere. Produkterne i engangsemballage er bak
teriologisk mere tilfredsstillende end de tilsva
rende i brune flasker. For holdbarhedsprøvernes 
vedkommende ligger sødmælken og fløder om
trent på linie med ifjor, medens skummetmælk 
har bedre holdbarhed end ifjor.

For Korsørs vedkommende er kærnemælken bed
re end ifjor, medens sødmælk, fløde og skum
metmælk ligger nogenlunde på samme niveau;
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Tabel XIII c. Handelsmælk holdbarhedsprøver, Dianalund 1970.

Homogeniseret 
sødmælk Piskefløde Fløde 2 Skummetmælk

Reduktionstid Antal 52 51 43 52
41/2 time og derover 94% 84% 93% 94%
31/i-4 timer 0% 0% 0% 0%
2^-3 timer 2% 0% 0% 2%
2 timer og derunder 4% 16% 7% 4%

Kimtal Antal 52 51 43 52
Under 50.000 kolonier pr. ml. 72% 58% 72% 74%
50.000-100.000 - - - 10% 10% 7% 6%

100.000-500.000 - - - 12% 16% 14% 8%
Over 500.000 - - - 6 % 7% 12%

Coli (violet rød) Antal 52 51 43 52
Under 100 kolonier pr. ml. 92% 80% 60% 84%

100- 5.000 - - - 2% 8% 16% 8%
5.000-50.000 - - - 6% 8% 19% 2%
Over 50.000 - 0% 4% 5% 6%

med hensyn til holdbarhed ligger fløder og skum
metmælk bedre end ifjor, sødmælk på nogen
lunde samme niveau.
For Dianalunds vedkommende er handelsmælk 
stadig af særdeles tilfredsstillende sanitær kva
litet.
For at støtte mejerierne i deres arbejde for at 
højne mælkens kvalitet, er der hver uge sendt 
en afskrift af undersøgelsesresultaterne af de ind
købte handelsmælksprøver til mejerierne. Resul
taterne bedømmes efter skalaen 0-60 (sødmælk), 

0-30 (fløde), 0-24 (kærnemælk), ymer og kul
turmælk) samt 0-15 (skummetmælk).
Handelsmælkens ugentlige pointtal er udregnet 
og meddelt mejeriet. Den sanitære kvalitet har 
ligget jævnt tilfredsstillende året igennem med 
maximum i februar og minimum i juli måned.

Driftskontrol.
Ved de ordinære mejeriinspektioner er der ud
taget rengjorte flasker fra mejeriets flaskevaske
maskine og prøveeksemplarer af den anvendte 
engangsemballage.

I klasse velrensede flasker: under I koloni pr. 10 cm2..................
II klasse, utilfredsstillende rengjorte flasker:

indtil 10 kolonier pr. cm2 ..............................................................
III klasse, dårligt rengjorte flasker: over 10 kolonier pr. cm2 ....
Karbolfuchsin: positiv ..........................................................................
Karbolfuchsin: negativ ..........................................................................

Slagelse
67% (33%)

0% (56%)
33% (11%)
0% ( 0%)

100% (100%)

Korsør
25% (59%)

25% (35%)
50% ( 6%)
25% (29%)
75% (71%)

Engangsemballagerne var praktisk taget alle ste
rile.
Som hjælp til at bedre produkternes kvalitet, er 
der fra Vestsjællands Mejeriselskab foretaget 19 
diverse laboratorieundersøgelser, for Korsøreg- 
nens A/M 9 og for Dianalund A/M I drifts
kontrolprøver.

Mælkeleverance til Andersvænge.
Af leverancer til Andersvænge er der i 1970 ud

taget 12 prøver sødmælk og 11 prøver kærne
mælk og 4 prøver skummetmælk.
Resultaterne af de laboratoriemæsssige undersø
gelser var tilfredsstillende.
Undersøgelser for andre kommuner. I 1970 er 
undersøgt ialt 2216 mælkeprøver af forskellig 
art, nemlig 1538 prøver for Korsør og 678 prø
ver for Dianalund kommuner.
Rapporter over undersøgelsernes resultater er 
tilsendt de respektive mejerier og sundhedskom
missioner.
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Kontrollen med øvrige levnedsmidler

a. Tilsyn med levnedsmidlernes tilberedning, 
opbevaring og forhandling.

Slagelse:
'Fiskeforretninger og boder er tilset i 28 tilfælde; 
almindelige vedligeholdelsesmangler er påtalt i 
6 tilfælde, uemballerede varer i frostkonservator 
i 2 tilfælde og manglende hundeskilt i 1 tilfælde. 

Hos bagere og brødforhandlere er aflagt 68 besøg 
for en stor del i forbindelse med arbejdstilsy
net; 3 forretninger er nedlagt; almindelige ren
holdelses- og vedligeholdelsesmangler påtaltes i 
21 tilfælde og uaf skærmede varer i 4 tilfælde. I 
3 tilfælde påtaltes mangler ved håndvaskeforhold 
og i 3 tilfælde for høj temperatur i mælkekøle
indretning.

I frugt- og grøntforretninger er foretaget 11 in
spektioner. I 5 tilfælde påtaltes mangler ved 
håndvaskeforhold; i 2 tilfælde manglende termo
metre i dybfrostkonservator og i 1 tilfælde al
mindelige vedligeholdelsesmangler.

I osteforretninger er aflagt 14 besøg, almindelige 
vedligeholdelsesmangler er påtalt i 5 tilfælde, 
mangler ved toilet- og håndvaskeforhold i 5 til
fælde, forhandling af pølsevarer uden tilladelse, 
i 2 tilfælde og manglende hundeskiltning i 2 til
fælde.

Konfektureforretninger og kiosker er tilset i 50 
tilfælde; 3 forretninger er nedlagt i årets løb; 
utilfredsstillende toilet- og håndvaskeforhold er 
påtalt i 8 tilfælde, almindelige ren- og vedlige
holdelsesmangler i 5 tilfælde, uafskærmede varer 
i 4 tilfælde og andre forhold i 4 tilfælde.

Kolonialforretninger inspiceredes i 266 tilfælde; 
23 foretninger er nedlagt i årets løb; der har som 
sædvanlig været mange bemærkninger at gøre 
såsom: utilfredsstillende toilet- og håndvaske
forhold (32 tilfælde) almindelige vedligeholdel
ses- og renholdelsesmangler (13), forhold vedr. 
hunde og andre husdyr i lokalerne (22), mangel
fuld ventilation (7), forhandling af ikke tilladte 
varer (12), varer med overskredet holdbarheds- 
dato (5), forhandling af ikke emballerede potte
planter (4) og diverse andre forhold (4).

1 hotel- og restaurationskøkkener (herunder pen
sionater, konditorier, barer og marketenderier) 
er aflagt 73 besøg; 1 forretning er nedlagt og 5 
har skiftet indehaver; almindelige vedligeholdel

sesmangler er påtalt i 26 tilfælde; endvidere er 
påtalt utilfredsstillende håndvaskefordold i 7 til
fælde og løse hunde i 2 tilfælde.

Centralsygehusets hoved- og afdelingskøkkener, 
køkkenet og kantinen på forsorgscentret for Vest
sjælland »Andersvænge« ,kantinen på Anders- 
vænges beskyttede værksted, køkkeneme på 
»Ungdomsborgen«, »De gamles Hjem«, børne
haverne, fritidshjemmet og optagelseshjemmet og 
Det nye Kloster er ligeledes tilset.

Fisketorv, grønttorv og fjerkrætorv er regelmæs
sig tilset hver måned og fællesfryserier i 8 til
fælde; her er påtalt vedligeholdelsesmangler i 2 
tilfælde, for høj temperatur i 2 tilfælde og mang
lende emballering af varerne i 2 tilfælde.

Korsør:

Kolonialforretninger er inspiceret i 179 tilfælde; 
5 forretninger er nedlagt i årets løb, 2 nye super
markeder er åbnet. Der har været adskillige ting 
at påtale såsom: for høj temperatur i frost- og 
køleindretninger (44 tilfælde), almindelige ved
ligeholdelses- og renholdelsesmangler (8), util
fredsstillende toilet- og håndvaskeforhold (7), 
ventilationsforhold (5), og mangelfuld skiltning 
(10. Ligeledes er påtalt forhandling af ej tilladte 
varer og ikke forskriftsmæssig mærkede varer 
(17), varer med overskredet holdbarhedsdato 
(7) overfyldning og fejlplacering af frost- og kø
leindretninger (3), forhandling af jordforure
nede grøntsager og ikke emballerede potteplanter 
(6) samt forhandling af fordærvet frugt i 1 til- 
tilfælde.

I fiskeforretninger og -boder er aflagt 10 besøg; 
vedligeholdelsesmangler er påtalt i 2 tilfælde og 
mangler ved håndvaskeforhold i 2 tilfælde.
En osteforretning er tilset 4 gange uden bemærk
ninger.

Frugt- og grønt forretninger er tilset 11 gange; 
for høj temperatur eller manglende termometer 
i dybfrostkonservator er påtalt i 2 tilfælde, mang
lende vedligeholdelse i 1 tilfælde og samhandel 
med ikke tilladte varer i 1 tilfælde.

I bagerforretninger og brødudsalg er aflagt 34 
besøg; for høj temperatur eller manglende ter
mometer i køleindretning er påtalt i 6 tilfælde, 
forhandling af for gammel mælk i 1 tilfælde og 
manglende hundeskiltning i 1 tilfælde.
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Konfekture forretninger, pølseboder og kiosker er 
inspiceret i 67 tilfælde; der er påtalt forhandling 
af varer uden tilladelse eller af ej tilladte varer 
(15), utilfredsstillende ventilationsforhold (7), 
utilfredsstillende håndvaskeforhold (6), tiltrængt 
istandsættelse (3), oplagring af petroleum (1) og 
almindelig vedligeholdelse (1).

Hotel- og restaurationskøkkener samt marketen
derier og kantiner er tilset i 67 tilfælde. 1 cafe
teria er nedlagt og 1 grillbar er åbnet. Alminde

lige vedligeholdelsesmangler er påtalt i 34 til
fælde, utilfredsstillende håndvaskeforhold i 2 
tilfælde og mangelfuld ventilation i 1 tilfælde. 
I 17 tilfælde er tilrådet mere hensigtsmæssig ind
retning af køkken- og økonomirum.

Laboratoriemæssige undersøgelser af andre 
levnedsmidler.
1. Konsumis.
Der er i 1970 undersøgt 356 prøver med føl
gende resultater:

Tabel XIV. Konsumis 1970.

antal prøver 
Kimtal

0- 5.000 kol. pr. ml.
5.100-20.000 - - -

20.100- 30.000 - - -
30.100- 50.000 - - -

over 50.000 -

KorsørSlagelse

177 179

72% (88%) 83% (92%)
18% (10%) 11% ( 8%)
3% ( 1%) 0% ( 0%)
2% ( 0%) 2% ( 0%)
5% ( 1%) 4 % ( 0 %)

Coli
under 10 kol. pr. ml.
11- 100 - - -

110- 500 - - -
510-1.000 - - -

1.010-2.000 - - -
over 2.000 -

72 % (78%) 81 % (79 %)
12 % (14%) 10 % (16 %)
9 % ( 5%) 3 % ( 3 %)
3 % ( 2%) 1 % ( 1 %)
2 % ( 0%) 2 % ( 1 %)
2 % ( 1%) 3 % ( o %)

Fæcal coli
under 10 kol. pr. ml. 

over 10 - - -
90% (96%)
10% ( 4%)

97% (95%)
3% ( 5%)

Storchs prøve:
alle ->

Fedtindhold
under 8 %

8-10% 
over 10 %

4 prøver
38 prøver

112 prøver

10 prøver
50 prøver

119 prøver

Resultaterne af de bakteriologiske undersøgelser 
af konsumis er noget ringere end i 1969.
2. Flødeskum og creme.
Der er undersøgt 878 prøver skum og 734 prøver

creme fra Slagelse og Korsør; de hidhører fra 
flødeskumskager indkøbt hos bagere og kondi
torer eller indleveret af disse; undersøgelsens re
sultater fremgår af tabel XV.
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Tabel XV. Skum og creme. Slagelse-Korsør 1970. (Tallene i parentes gælder for 1969).

Kimtal u. 50.000 kol. 51-100.000 kol. 101-500.000 kol. 501.000-
1 mill. kol. over 1 mill. kol. Antal 

prøve]

Skum, Slagelse
Creme, Slagelse

Skum, Korsør 
Creme, Korsør

Colibakterier

54% (63%)
46% (52%)

59% (70%)
65% (63%)

11% (14%)
11% (20%)

14% (13%)
19% (18%)

4% (2%)
6% (2%)

17% ( 8%)
18% ( 8%)

571
488

under 100

12% ( 4%)
12% (11%)

19% (10%)
18% (13%)

2% (2%)
2% (3%)

8% (14%)
3% (10%)

307
246

100-500 600-1000 1100-10.000 over 10.000

Skum, Slagelse
Creme, Slagelse

Skum, Korsør
Creme, Korsør

Fæcale colibakterier

49% (45%)
35% (35%)

51% (53%)
45% (47%)

18% (18%)
21% (12%)

10% (18%)
11% (22%)

7% (5%)
6% (4%)

5% (6%)
5% (6%)

16% (23%)
26% (30%)

24% (16%)
26% (18%)

10% ( 9%)
12% (19%)

10% ( 7%)
13% ( 7%)

under 100 over 100 Hæmolytiske bakterier påvist:

Skum, Slagelse
Creme, Slagelse

Skum, Korsør 
Creme, Korsør

92% (91%)
88% (84%)

I 88% (92%)
I 89% (87%)

8% ( 9%)
12% (16%)

12% ( 8%)
11% (13%)

Skum, Slagelse
Creme, Slagelse

Skum, Korsør 
Creme, Korsør

7%
28%

1 %
9%

I 1 prøve fra Slagelse og 5 prøver fra Korsør har amidolprøven været positiv. 
Formalintilsætning er påvist i alle 6 tilfælde.

Resultaterne af den bakteriologiske undersøgelse 
af skum og creme er nogenlunde på højde med 
resultaterne i 1969, nogen fremgang kan ikke 
spores, der påvistes stadig fækale colibakterier 
i op til 12 % af prøverne ligesom den lejligheds
vis sygdomsfremkaldende cerusbacille er påvist 
i op til 28 % af cremeprøverne fra Slagelse.

Større omhu og påpasselighed ved fremstillingen 
må indskærpes.

3. Diverse levnedsmidler.
Til laboratoriemæssig undersøgelse er i 1970 ind
købt:

KorsørSlagelse

Fiskefilet........................................................ ........ 8 prøver 8 prøver
Fiskefars ........................................................ ........ 4 - 1 -
Fiskefrikadeller ............................................ ........ 6 - 8 -
Rejer .............................................................. ........ 4 - 0 -
Mayonnaise, remoulade og salater ............ ........ 75 - 46 -
Makrel-, reje- og hummersalat.................... ........ 71 - 57 -
Skinke- og hønsesalat ................................ ........ 68 - 44 -
Ost fast- ........................................................ ........ 39 - 47 -
Ost smelte-.................................................... ........ 3 - 5 -
Ost rvse- ...................................................... ........ 44 - 43
Kyllingelever ................................................ ........ 29 - 7 -
Smør .............................................................. ........ 52 - 46 -

403 prøver 312 prøver

De vigtigste resultater af disse undersøgelser ses af tabellerne XVI - XVII - XVIII - XIX.
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Kommentarer til undersøgelsesresultater for 
andre levnedsmidler.
Den bakteriologiske kvalitet er knap så god som 
i 1969, navnlig er skinkesalat og hønsesalat et 
ømfindtligt produkt med forholdsvis stort ind
hold af lejlighedsvis sygdomsfremkaldende bak
terier; dette gælder også ost.
For fiskeprodukternes vedkommende er der også 
konstateret et stort indhold af tarmbakterier (fæ
kale streptococcer).
1 kyllingelever (dybfrosset) er også konstateret 
et stort indhold af såvel fækale coli- og strep- 
tocbakterier som gule stafylococcer og enkelte 
clostridiebakterier.
De undersøgte rejer (dybfrosne eller konserve
rede) viste stort set tilfredsstillende resultater. 
De undersøgte smørprøver var også af pæn sa
nitær kvalitet, dog påvistes en del svampe og 
gelatinesmeltende bakterier.

Indbragt til undersøgelse.
2 stk. smørrebrød med flæskesteg med mistanke 
om indhold af sygdomsvækkende bakterier; højt 
kimtal men patogene bakterier ikke påvist.
Kogte kødboller, mistænkt for fordærvelse. Der 
påvistes 217,6 millioner bakterier pr. g. efter 
holdbarhedsprøver.
1 prøve Quark med overskredet »sidste salgsdag« 
9 millioner kim pr. g. påvist.
2 prøver sødmælk »dårlig« - tilfredsstillende bak
teriologiske resultater.
1 pr. leverpostej - tilfredsstillende bakteriolo
giske resultater.
2880 prøver skummetmælkspulver til undersø
gelse for storcks prøve - alle negative.
Hjemmelavet medisterpølse - »dårlig« - intet 
unormalt.
4 prøver vacuumpakkede kødvarer - intet unor
malt efter 8 dages opbevaring.
1 prøve blød konsumis (soft ice) 890 colibakte
rier pr. g.
1 prøve spegepølse »dårlig« stort indhold af lac- 
tobaciller og gærsvampe.
1 portion gule ærter med kartofler og flæsk - 
mistanke om maveforgiftning - intet unormalt 
påvist.
7 prøver dyb frosset suppekoncentrat; i to prøver 
påvistes fækale colibakterier og fækale strepto
coccer-, ellers tilfredsstillende resultater.
1 prøve stegt medisterpølse (fordærvet); 22,8 mil
lioner bakterier pr. g. ved holdbarhedsprøve - 
ellers intet at bemærke.
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1 prøve hakket kød, emballeret; enkelte fækale 
streptococcer påvist, ellers intet at bemærke.
202 kg kødvarer og 701 kg andre dybfrosne lev
nedsmidler kasseret på grund af optøning.
1 prøve stegte frikadeller med fremmedlegemer - 
plastic fra emballage påvist.
1 prøve krebinetter der skulle have forårsaget 
opkast og diarrhoe - ingen patogene bakterier på
vist.

4. Saltlageundersøgelser.
På laboratoriet er undersøgt 3 prøver saltlage fra 
slagter- og viktualieforretningers tilberednings
rum; prøverne er undersøgt for kimindhold, sur
hedsgrad, vægtfylde og katalasetal. Resultaterne 
har stort set været tilfredsstillende.

5. Svaberprøver og skylleprøver på service.
I årets løb er undersøgt 195 prøver fra forskel
lige af byens restaurationer, pensionater, spise

huse eller lignende for at få et overblik over op
vaskens effektivitet.
Ved hjælp af karbolfuchsin og Lugols vædske 
kunne i alt for mange tilfælde påvises mangelfuld 
mekanisk rengøring af tallerkener og glas.
Ved den bakteriologiske undersøgelse havde alle 
et kimtal, under 100 pr. stk., og ingen colibak
terier kunne påvises.

6. Vandundersøgelser.
Foruden de tidligere i beretningen omtalte 
brøndvandsprøver fra mælkeproducenterne er der 
i 1970 foretaget 73 undersøgelser af prøver fra 
kommunernes, mejeriernes, restaurationernes og 
enkeltes private vandforsyning. Prøverne er un
dersøgt såvel bakteriologisk som fysisk kemisk i 
overensstemmelse med Dansk Standard, og resul
taterne er tilsendt de pågældende og evt. de re
spektive sundhedskommissioner.
En oversigt over resultaterne vil fremgå af ta
bel XX.

Tabel XX.
Drikkevandsprøver: I alt 73 undersøgt (vandværker, mejerier, private brønde og boringer).

Kød-pepton-gelatine 
21° i 72 timer

Kød-pepton-agar
37° i 48 timer

Laktose-pepton-opløsning 
37° i 48 timer og påfølgende 

identifikation

under
100/ml

over
100/ml

under
10/ml

over
10/ml

fæcal coli fæcal coli 
+

55% 45% 70% 30% 90% 10%

Endvidere er undersøgt 69 badevandsprøver dels 
fra Slagelse kommunale Badeanstalt, dels fra 
Storebæltskysten og dels fra svømmebadet i Ruds 

Vedby. Resultaterne har, bortset fra nogen coli- 
infektion, været tilfredsstillende.
Resultaterne fremgår af nedenstående oversigt:

Tabel XXI. Bassinbadevand

Blodagar EMB-agar Totalt klorindhold Frit klor

under 
10/100 ml

over
10/100 ml

4- kol. 
i 500 ml

kol. påvist 
i 500 ml

under
1,2 mg/1

1,2-5
mg/1

over
5 mg/1

under
1 mg/1

over
1 mg/1

Kom. badeanstalt 11 pr. 6 pr. 5 pr. 3 pr. 8 pr. 1 pr. 2 pr. 8 pr. 1 pr. 10 pr.
Gerlev Idrætshøjskole 12 pr. 12 pr. 12 pr. 11 pr. 13 pr. 2 pr. 8 pr. 2 pr. 2 pr. 10 pr.
Ruds Vedby 4 pr.
Nykøbing Sj. 1 pr.

4 pr. 1 pr. 1 pr. 4 pr. 3 pr. 2 pr. 0 pr. 3 pr. 2 pr.
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Strandbadevand: undersøgt 12 prøver fra 
E. coli I
under 100 kol./100 ml: 11 prøver 
100-1000 kol./100 ml.: 1 prøve

Strandbadevand: undersøgt 29 prøver fra 
E. coli I
under 100 kol./100 ml: 16 prøver 
100-10 00 kol./100 ml: 13 prøver

Slagelse kommune.
Clostridium perfringens
under 100 kol./100 ml: 12 prøver
over 100 kol./100 ml: 0 prøver

Korsør kommunet.
Clostridium perfringens
under 100 kol./100 ml: 27 prøver
over 100 kol./100 ml: 2 prøver

Det vil heraf fremgå, at strandbadevandet ved 
Storebæltskysten er af tilfredsstillende sanitær 
kvalitet, medens det har knebet mere med bas
sinbadevandsprøverne.

7. Spildevandsprøver.
For forskellige rensningsanlæg er undersøgt 79 
prøver.
Resultaterne er tilsendt virksomhederne.
På Levnedsmiddelkontrollens Laboratorium er i 
1970 undersøgt ialt 20.849 prøver. Gennemsnitlig 
er disse prøver underkastet 4 forskellige under
søgelser således at laboratoriet i 1970 har foreta
get ca. 84.000 undersøgelser.

Grovere overtrædelser af gældende vedtægter 
m. v. er sket i følgende tilfælde:
Landbrugsministeriets bekendtgørelse af 9. sep
tember 1966: producentmælk af utilfredsstillende 
sanitær kvalitet: 7 tilfælde.
Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 13. sep
tember 1967: fremdatering af mælk og uren 
flaske: 2 tilfælde.
Kødkontrolregulativet: ustemplede kødvarer i bu
tik: 1 tilfælde.

Levnedsmiddelkontrollen er, som det vil fremgå 
af denne beretning, en kontrollerende og rådgi
vende institution, der indtræder i samfundshus
holdningen som et forbedrende og et bevarende 
organ, idet dens opgave er forebyggelse af lev- 
nedsmiddelbårne sygdomme og beskyttelse af lev
nedsmidler mod bakteriel forurening forårsaget 
af fejlagtig tilberedning eller uhensigtsmæssig 
opbevaring, således at den vare, forbrugeren er
hverver, har den størst mulige holdbarhed.
Året 1970 er for levnedsmiddelkontrollen forlø
bet i henholdsvis ubemærkethed, et forhold der 
også er tilstræbelsesværdigt, idet det betyder, at 
der ikke er fremkommet levnedsmiddelepidemier 
eller forgiftninger i nævneværdigt omfang inden 
for området.
Arbejdets stigende omfang bevirker dog at en 
udvidelse af laboratoriefaciliteter og arbejdskraft 
snart er tvingende nødvendig.

Slagelse, den 20. marts 1971.
Leif Correll, 
Stadsdyrlæge
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Til leverandørerne i Vestsjællands Mejeriselskab

Leverandør nr..........................................................

Navn ........................................................................

Ved bedømmelse af mælkens kvalitet ved labora
torieundersøgelse (0,15 points) og de hygiejniske 
forhold ved besætningseftersynene (0-10 points)

opnåede De for året 1970 ..................................
points (max. 25 points).

Følgende leverandører opnåede de bedste points:

points:
1. 560 Nordvestsj. Kvægavlsforening .. 24,82
2. 568 Chr. Hansen, Rosenkildegården

LI. Valby .................................. 24,75
3. 681 Evald Dybbro, Dalvang 181 .. 24,63
4. 854 Svend Kildgård, Tyvelse .......... 24,56
5. 684 Ejner Larsen, Slagstrup .......... 24,55
6. 327 Stanislav Wingreen, Keldstrup.. 24,55
7. 317 Frits Tramm, Næsbystrand .... 24,50
8. 667 Eivind Hansen, Gudum .......... 24,48
9. 133 Erling Brøgger, Reersø Gørlev 24,40

10. 671 Vald. Hansen, Højager Gudum 24,38
11. 333 Erling Hansen, Keldstrup .... 24,28
12. 862 Hermod Andersen, Næsbyskov . 24,21
13. 431 Poul Hansen, Teglværksgården,

Løve ............................................ 24,19
14. 367 Vestergård Larsen, Havrebjerg. 24,17
15. 38 Poul Erik Petersen, Gørlev .. 24,17
16. 847 Hartvig Pedersen, Madslunde

Næsbyskov .................................. 24,08
17. 527 B. Belling, Høng Landbrugsskole

Høng ........................................... 24,00
18. 824 Poul Gårdbo, Tyvelse .............. 24,00
19. 759 Poul Nielsen, Harrested .......... 23,98
20. 673 Henrik Larsen, Rønnelund

Gudum ...................................... 23,97
21. 111 Henning Nielsen, Kr. Helsinge,

Gørlev ......................................... 23,96
22. 851 Eilif Rasmussen, Sorterup .... 23,96
23. 361 Svend Nielsen, Havrebjerg .... 23,90
24. 865 Carl Henning Nielsen, Tyvelse.. 23,89
25. 542 Eilif Olsen, Torpe, Høng.......... 23,82
26. 668 Johs. Nielsen, Frisbjerggård,

Gudum ........................................ 23,81
27. 322 Gunnar Nielsen, Næsbystrand .. 23,80
28. 94 Holger Nielsen, Rye, Gørlev .. 23,80

29. 176 Egon Henriksen, Drøsselbjerg
Slagelse ........................................ 23,78

30. 803 Jørgen Christensen, Sludstrup .. 23,69
31. 174 Ove Lysholt, Drøsselbjerg,

Slagelse ........................................ 23,69
32. 527 Gunnar Corneliussen, Høng .. 23,67
33. 277 Harald Jensen, Kildemarken .. 23,67
34. 112 Kurt Nielsen, Kr. Helsinge,

Gørlev ......................................... 23,67
35. 326 Ingolf Mortensen, Keldstrup .. 23,64
36. 95 Evald Knudsen, Rye, Gørlev .. 23,59
37. 849 Eigil Hansen, Næsbyskov .... 23,58
38. 719 Carsten Poulsen, Slotsbjergby .. 23,56
39. 353 Juel Andersen, Kr. Stillinge .. 23,55
40. 400 Bødstrupgård, Slagelse .............. 23,55
41. 749 Erik Nielsen, Slotsbjergby .... 23,55
42. 267 Kurt Andersen, 0. Stillinge .... 23,53
43. 863 Orda Christensen, Næsbyskov .. 23,53
44. 510 Gunnar Petersen, Justgården,

Høng ........................................... 23,53
45. 274 Peter Lundsgård Nielsen,

Kr. Stillinge .............................. 23,52
46. 772 Johs. Brandt, Rosted .............. 23,50
47. 540 Peder Jacobsen, Torpe, Høng .. 23,50
48. 783 Gudmund Jensen, Halkevad .. 23,50
49. 632 Ejner Jørgensen, Hejninge .... 23,48
50. 485 Frederik Andersen, Løve.......... 23,47
51. 51 Henry Jensen, Ulstrup, Gørlev 23,46
52. 300 Ole Jensen, Næsbystrand.......... 23,44
53. 623 Hans Hansen, Hejninge .......... 23,44
54. 158 Nielse Lundsgård, Mullerup .. 23,44
55. 165 Carl Larsen, Mullerup .............. 23,42
56. 665 Evald Madsen, Nordrup, Slagelse 23,42
57. 778 Søren Jørgensen, Skørpinge .... 23,40
58. 653 Fr. Christensen, Ryttermarksgård,

LI. Valby .................................. 23,38
59. 705 Lars Hansen, Landsgrav .......... 23,36
60. 272 Alfred Christensen, 0. Stillinge 23,34
61. 842 Knud Petersen, Næsbyskov .. 23,34
62. 233 Verner Petersen, Bildsø Skov,

Slagelse ........................................ 23,34
63. 743 Niels P. Petersen, Slotsbjergby 23,33
64. 445 Jens Christensen, Knudstrup,

Løve ............................................. 23,32
65. 561 Jørgen Bjerregård, Tjørnelunde . 23,31
66. 798 Wilh. Larsen, Harrested, Slagelse 23,30
67. 101 Jens A. Christoffersen, V. Helsinge

Gørlev ......................................... 23,28
68. 448 Frits Petersen, Knudstrup, Løve 23,28
69. 347 Ditmar Hansen, Kr. Stillinge .. 23,27
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70. 237 Aksel Nielsen, Bildsø Skov .... 23,25
71. 526 Arne Poulsen, Heden, Høng .. 23,25
72. 546 Knud Sørensen, Høng .............. 23,24
73. 505 Erik Egede Jensen, Herslevgård,

Høng ........................................... 23,23
74. 615 Poul Larsen, Hejninge.................23,22
75. 777 Poul Nielsen, Skørpinge .......... 23,20
76. 531 Peder Andersen, Mosegården,

Hallenslev, Gørlev .....................23,19
77. 545 Bernhard Nielsen, Torpe, Høng 23,19
78. 655 Toftegård Jensen, Jernberg .... 23,17
79. 240 Verner Nielsen, Kr. Stillinge .. 23,17
80. 616 Egon Hansen, Tøvestensgården,

Hejninge ..................................... 23,17
81. 703 Magnus Hansen, Landsgrav,

Slagelse ........................................ 23,17
82. 186 Jacob Broholm, Rye, Gørlev .. 23,16
83. 124 Erling Broholm, Kr. Helsinge,

Gørlev ......................................... 23,15
84. 740 Erik Jensen, Slotsbjergby,

Slagelse ........................................ 23,15
85. 608 Birch Mathiasen, Holmstrup,

Slagelse ........................................ 23,15
86. 349 Peder Olsen, Kr. Stillinge .... 23,15

87. 711 Fl. Frandsen, Bredekilde,
Landsgrav ..............................  23,14

88. 258 Bent Christensen, 0. Stillinge .. 23,13
89. 329 Gunnar Møller, Keldstrup .... 23,12
90. 113 Brdr. Hansen, Kr. Helsinge,

Gørlev ......................................... 23,11
91. 8 Chr. Keinicke, Ornum, Gørlev . 23,11
92. 335 Thorkild Aspe, Keldstrup .... 23,08 
93 . 544 Hans Frederiksen, Torpe, Høng 23,08
94. 232 Poul Madsen, Bildsø Skov,

Slagelse ........................................ 23,08
95. 149 Sigfred Hansen, Kr. Helsinge,

Gørlev ......................................... 23,07
96. 620 Karl Bent Jensen, Hejninge,

Slagelse ........................................ 23,06
97. 748 Knud Beyer, Slotsbjergby,

Slagelse ........................................ 23,05
98. 383 Johs. Hansen, Sønderup, Slagelse 23,05
99. 534 Ejvind Johansen, Hallenslev,

Gørlev .................................... 23,05
100. 31 Kaj Frederiksen, Birkemosegård,

Gørlev .................................... 23,02
Næstlaveste pointstal opnået ..................... 15,43
Laveste pointstal opnået ............................ 14,98

Til leverandørerne i Korsøregnens A/M

Leverandør nr..........................................................

Navn ........................................................................

Ved bedømmelse af mælkens kvalitet ved la
boratorieundersøgelser (0-15 points) og de 
hygiejniske forhold ved besætningseftersynene 
(0—15 points) opnåede De for året 1970 

  points (max. 25 points) og blev 

nr.......................... af 94 leverandører.

Følgende leverandører opnåede de bedste

1. 191 P. Petersen, Lindborggård.......... 24,63
2. 156 Øvli Nielsen, Ormslev .............. 24,50
3. 512 Hans Olsen, Erdrup .................. 24,36
4. 489 Jørgen Kristensen, Erdrup Eng

have .............................................. 24,25
5. 149 Gunner Nielsen, Stude .............. 24,17
6. 38 Kaj Kristiansen, Stude...............  24,02
7. 88 E. Kornbeck Hansen, Ormslev .. 23,96
8. 59 Helge Albrechtsen, Ormslev .... 23,92
9. 61 Jørgen Clausen, Forlev .............. 23,77

10. 182 Svend Larsen Toftegård, Forlev . 23,75

11. 467 Ejner Jensen, Boeslunde ............23,71
12. 688 Gunner Nielsen, Hulby............ 23,69
13. 107 Hans Jensen, Vårby ................. 23,64
14. 67 Åge Hansen, Bredekildegård .... 23,61
15. 170 Gerh. Jacobsen, Forlev ............. 23,50
16. 89 Tage Jørgensen, Neble ................23,46
17. 54 Poul Ludvigsen, Ormslev ............23,46
18. 138 Herluf Pedersen, Ormslev........ 23,46
19. 96 Einer Jensen, Hemmeshøj ............23,44
20. 447 Chr. Nissen, Neble Lyng ......... 23,42
21. 128 Helge Nielsen, Ormslev............ 23,36
22. 10 Frode Poulsen, Vemmelev........23,33
23. 23 Harald Rasmussen, Hemmeshøj . 23,32
24. 338 Karlo Jensen, Frølunde Fed .... 23,31
25. 12 Karl Thomsen, Vemmelev........23,31
26. 361 Tommy Christensen, Højbjerg

Huse, Svendstrup......................... 23,28
27. 90 Orla Jensen, Stude........................23,26
28. 105 Erik Nielsen, Ormslev ............. 23,23
29. 187 Johs. Hansen, Vemmelev ........... 23,13
30. 181 Svend Christensen, Vemmelev .. 23,06
31. 114 Tage Jeppesen, Ormslev............... 23,05
Næstlaveste pointstal.................................. 14,63
Laveste pointstal ....................................... 13,80
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