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             Vejen Sogneraad. 

 

 

 

     Sogneraadet afholdt Tirsdag Aften 

ordinært Møde paa Kommunekontoret. 

 

                               Referat: 

 

              Tilskud til Hjælpekassen. 

 

     Bestyrelsen andrager om et Tilskud 

paa 1500 Kr. for indeværende Regn- 

skabsaar. Uden Debat vedtoges det at 

bevilge 900 Kr. som foreløbig Tilskud. 

 

           Formandens Medhjælpssum. 

 

     Som Lønning til Formanden vedto- 

ges det ved anden Behandling at yde 

1200 Kr. plus 1½ pCt af Statsskat- 

ten, det samme som i Fjor. 

 

              

              Vand- og Gasværkssagen. 

 

      Fra Firmaet Edvards & Rasmussen 

forelaa Forespørgsel, om man var villig 

til paany at optage Forhandlingen om 

Anlæg af Vand- og Gasværk i Byen. 

     Kjær: Afgørelsen af dette Spørgs- 

maal maa vel afhænge af Elektricitets- 

værkets Skæbne. Skal vi til at bygge 

Elektricitetsværk, er det jo naturligt, at 

vi tillige bygger Vand- og Gasværk. 

     Formanden: Elektricitetsspørgsmaa- 

let skal vi naturligvis løse, men vil 

Sogneraadet, at vi skal fortsætte med  

Forhandlingerne angaaende Vand- og 

Gasværk, eller vi skal lade Sagen ligge. 

     Det var rart at høre Medlemmernes 

Mening om Sagen. 
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     Fru Madsen: Lad os høre, hvor 

ledes Stemningen er blandt Beboerne, 

før vi tager fat paa Værkerne. 

     Kjær: Det vilde være meningsløst 

atter at give Ingversen Koncession, det 

gaar jeg ikke med til. 

     Schlosser talte for privat Drift. 

     Kjær: Vil Schlosser hellere lade 

en privat Mand blokke os for adskillige 

Tusinder i Stedet for at lade Kommu- 

nen drive et Værk. 

     Formanden ønskede ogsaa at høre 

Beboernes Mening om Sagen og fore- 

slog at udsætte Sagen indtil videre. 

     Dette vedtoges. 

 

                           Skolesager. 

 

     Der bevilgedes et Andragende fra 

Lærerne Skøtt og Lauridsen on Anskaf- 

felse af forskellige Bøger til Brug i 

Skolerne. 

     Haandgerningslærerinderne andrager 

om at faa to Symaskiner til Brug ved 

Undervisningen. 

     Skoleudvalgets Anbefaling forelaa. 

     Efter en meget lang Snakken frem og 

tilbage om Nytten af at lære at sy paa 

Maskine, samt stoppe Strømper, vedto- 

ges det at anskaffe Symaskinerne, hvor- 

efter Formanden med mørke Miner be- 

troede Sogneraadet, at Budgettet for 

Skolevæsenet vilde blive overskreden og 

manede kraftigt til Sparsommelighed paa 

dette Omraade. Sogneraadet bevilgede 

dog endvidere 100 Kr. til fysiske Appa-

rater i Skolerne. 

     Foreningen til Hjælp for ulykkelig 

stillede Mødre bevilgedes 10 Kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


