Vandsynsforretning 1943 i Frøslev forsamlingshus

1943 den 22. juni afholdes i Frøslev Forsamlingshus som en fortsættelse af mødet
den 26. februar.
Der fremlagdes et forslag til fordeling af Omkostningerne ved nedlægning af
omhandlede Rørledninger i Frøslev. Forslaget havde forud været lagt til Eftersyn
for Interessenterne.
Overslagssummen forhøjet til 40.600 kr.
Nedenstående Partsfordeling vedtaget
lang liste over ca. 90 lodsejere med matr. nr. og promillebidrag
Mollerup den 10/2 1941 P V V Kristian Sørensen Jens B. Nielsen Viggo Dissing

Aar 1943 den 26. februar afholdtes på sognerådets foranledning åstedsforretning
over 2 Vandafledningsplaner i forbindelse med
Regulering og Udvidelse af Bivej Nr. 2 gennem Frøslev samt
Kloakering for de langs vejen beliggende huse i Frøslev By og øst for denne, da
dette skal udføres i forbindelse med Vandafledningen fra Vejen og være
tilendebragt før vejen omlægges.
Til mødet der afholdes i Frøslev Forsamlingshus samme dag kl. 2 eftermiddag var
nedenstående som formentlig interesserede i sagen indvarslet.
lang liste over ca. 71 lodsejere mednavn, ca. 70 % afkrydset
Som vandsynsmænd fungerede Kristian Sørensen, Mollerup, viggo dissing, Andrup
og Jens Bak Nielsen, Frøslev. Kristian Sørensen fungerede som Formand.
Det konstateredes, at der var lovligt indvarslet til Forretningen.

Af de tilsagte var de mødt, som er afkrydset ovenfor. For Præstegaarden mødte
gdr. Jens Chr. Madsen, for Schades Asyl, Alderdomsasylet og Skolen var samtlige
sognerådsmedlemmer mødt og for Forsamlingshuset var mødt Gdr. Kr. Mikkelsen.
Endvidere var mødt Ingeniør Bodholt, Thisted og Vejassistent P. L. Thorsen samt
Assistent Gjørlev Hansen, Ø. Jølby.
Assistent Gjørlev Hansen fremlagde Plan og Overslag, dateret den 12. og 24.
September 1942 for Afløbsledningernes vedkommende og den 3. december 1942
for Afløbshovedledningerne.
Den Østlige Afløbsledning er anslaaet til 10.000 kr., den vestlige til 10.600 kr og
Spildevandshovedledningerne til 17.000 kr. i alt 37.000 kr.
Efter en længere forhandling, hvorunder der ikke fremkom protester mod
Planernes gennemførelse foretoges Afstemning om hvorvidt man ønskede sagen
fremmet eller ikke.
For at søge arbejdet gennemført stemte 19, imod stemte ingen.
Til at udarbejde Forslag til en Partsfordeling valgtes Vandsynet sammen med
Assistent Gjerløv Hansen
Herefter udsættes Forretningen indtil der kan foreligge Forslag til Partsfordeling,
hvorefter der afholdes nyt Møde. Hertil indvarsles ved avertering i Morsø
Folkeblad
Frøslev den 26.2.1943 Kristian Sørensen Jens B. Nielsen

