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Uddrag fra byrådsmødet den 13. juni 1867 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Efterat Storcommissionen havde henledet Communalbestyrelsens Opmærksomhed paa, at
der var Trang til en hensigtsmæssig, tidssvarende Beværtningspavillon i Riisskov og
Communalbestyrelsen derefter havde ladet Gaden behandle af en Comittee (Liisberg,
Nors, Holm, Broge og Funch) vedtoges det overeensstemmende med dennes Indstilling at
lade opføre en ny Beværtningspavillon i Skoven og dertil anvende det Det Kabellske Legat
til Aarhuus Omegns Forskjønnelse; det Beløb der yderligere udkrævedes til Anlæget,
besluttede man at søge tilveiebragt ved et af Communen garanteret Obligationslaan til 4
pCt., som ved Lodtrækning skulde amortiseres med 200 Rdl. aarlig. Man bemyndigede
Skovcommissionen til heelt eller deelviis at afløse Skovfogedens Beværtningsret mod en
passende Forøgelse af hans Løn og overdrog den at fremkomme med Forslag angaaende
Bygningens Beliggenhed samt at tilveiebringe de fornødne Tegninger og Overslag.

Uddrag fra byrådsmødet den 4. juli 1867 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Man approberede et Forslag fra Skovcommissionen om at bygge den nye
Beværtningspavillon i Riis Skov omtrent paa det Sted, hvor Skovfogedhuset nu staar.

Uddrag fra byrådsmødet den 7. januar 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Fra Skolekommissionen modtoges af en Bygningsinspekteur Walther afgivet Erklæring
over Architekt Mathisens plan til en ny Beværtningspavillon i Riiskov. Bygningsinspecteuren
tilraadede at lægge Pavillonen og Holdeplads at stykke Nord for den Plads, hvor
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Til første side

skovfogedhuset var beliggende, og hvor den nye bygning efter Mathisens forslag skulde
opføres, da Pavillonen der ved vilde en smukkere Beliggenhed og Udgangen til den blive
bekvemmere; deels af oeconomiske Grunde, deels af Hensyn til, at Forandring i Mathisens
Plan vilde nødvendiggjøre en saa betydelig Udhugst, at Terrainet ved Pavillonen ikke vilde
være beskyttet mod Vestenvinden, fandt Skolecommissionen det betænkeligt at følge
Bygningsinsoecteurens Raad, og Communalbestyrelsen sluttede sig hertil, idet man dog
henstillede, om der ikke mellem Holdepladsen og Pavillonen kunde et Blomsterparti eller
en mindre Plaine. Med Hensyn til Bygningens Indretning og Udstyrelse foreslog
Bygningsinspecteuren adskillige i Planen og anbefalede navnlig at belægge Taget med
Skifer istedetfor med Tagpap. Communalbe Communalbestyrelsen bifaldt disse Forslag
og overdrog Bygningsinspecteuren at tilvejebringe de videre fornødne Tegninger og føre
Tilsyn med Arbejdernes Udførelse. Da den sum, der vilde medgaae til Bygningen nu for
største Delen var tilveiebragt, besluttede man at indstille hele Sagen til høiere approbaton.
(Se Mødet 12 Marts 1868).

Uddrag fra byrådsmødet den 12. marts 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Fra Bygningsinspecteur Walther var modtaget forskjellige Overslag og Tegninger
vedkommende den projecterede Beværtningspavillon i Riisskov. Byggesummen var
anslaaet til henholdvis 10,500, 9,450 og 8,700 Rd., hvori dog Intet var beregnet for
Anskaffelsen af Bænke til Verandaen og til Honorar for Tegninger og Tilsyn med
Arbeiderne. Man besluttede at vælge den Plan, hvorefter Bygningen vilde koste 9,450 Rd.,
dog saaledes, at hele Udgiften ikke maatte overstige 10,000 Rd. (See Mødet 19. Marts
1868).

Uddrag fra byrådsmødet den 19. marts 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

I Forbindelse med en Skrivelse fra Stiftamtet, hvorved det meddeltes
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Communalbestyrelsen, at Indenrigsministeriet havde approberet, saavel at det Kabelske
Legat til Omegnens Forskønnelse anvendtes som Bidrag til Udgifterne ved Opførelsen af
den projekterede Beværtningspavillon i Riisskov, som at Communen garanterede et Laan
paa 6,500Rd., der agtedes optaget i samme Øiemed og efter Ministeriets Resolution skal
afbetales i Løbet af 20 Aar, fremlagdes et Forslag fra Skovcommissionen om at
tilveiebringe det Beløb, ca. 2,500 Rd., der endnu manglede i den calculerede Byggesum
ved en extraordinair Hugst i Riisskov, idet Commissionen antog, at en saadan Tilvægt
saaledes, at de fremtidige Indtægter ikke derved kunde ventes formindskede. Efter en
længere Debat vedtoges Skovcommissionens Forslag. (See Mødet 26. Marts 1868).

Uddrag fra byrådsmødet den 26. marts 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

I Anledning af, at der var reist Tvivl om, hvorvidt den i forrige Møde tagne beslutning om at
tilveiebringe en Deel af de til Opførelsen af den projecterede Beværterpavillon i Riisskov
fornødne Midler ved en extraordinair Hugst i Skoven vilde være gyldig uden høiere
Approbation, eftersom den deels maatte medføre en Forringelse i Værdien af et af
Communens Activer, da Skoven i den nærmeste Tid efter Hugsten vilde give et noget
ringere Udbytte end sædvanlig, deels angik en betydelig Udgift, som ikke var optaget i
Communens Budget, blev Spørgsmaalet herom sat under Forhandling. Da Approbationen i
ethvert Tilfælde vilde være overflødig, naar den nye Communallov var traadt i Kraft, blev
Sagen udsat. (Se mødet 21. Mai 1868).

Uddrag fra byrådsmødet den 21. maj 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Man bifaldt et Forslag fra Skovcommissionen om at lade afholde Licitation over
Byggearbeiderne i Riisskov saaledes, at det i Conditionerne fastsattes, at Arbeidet skulde
tage sin Begyndelse i September 1868 og være tilendebragt i April 1869 (See Mødet 2.
Juli 1868.)
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Uddrag fra byrådsmødet den 2. juli 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Da nogle af de Bud, der skete ved Licitationen over de projecterede Byggearbeider i
Riisskov, vare ikke lidet høiere end Overslagssummerne, overdroges det Broge, Ørum og
Gamst nærmere at gjennemgaae Planerne for efter Conference med Professor Walther at
gjøre Forslag til saadanne Forandringer, at Pavillionen kunde opføres for den calculerede
Sum. /See Mødet 6. August 1868).

Uddrag fra byrådsmødet den 6. august 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Den i mødet den 2. Juli nedsatte Kommitte fremlagde forslag til adskillige forandringer i
planen for Skovpavillonen, hvorefter denne ville kunne opføres for c. 10,000 Kr. , men
udtalte i forbindelse hermed, at det næppe ville være rigtigt at fastholde beslutningen om at
opføre pavilonen af bindingsværk, da en bindingsværksbygning paa den valgte plads
formentlig ikke ville holde sig ret længe. Denne anskuelse tiltraadtes fra flere sider, og da
der samtidig blev rejst indvendinger saavel mod bygningens form og indretning som mod
dens beliggenhed og dens pris, besluttede man at anmode Komiteen, som suppleredes
med Mørk og Nielsen, om at søge at tilvejebringe en ny plan til en bygning af murværk, som
kunne opføres billigere. (Se mødet 27. August 1868.)

Uddrag fra byrådsmødet den 27. august 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Fra den nedsatte Comittee modtoges en Omarbeidelse af den tidligere vedtagne Plan til
en Beværtningspavillon i Riiskov samt en heelt ny Plan, begge med tilhørende Overslag,
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henholdsviis paa c. 7500 Rd. og 9000 Rd. Eftet en længere Discussion blev det udsat til
næste Møde at tage Beslutning i Sagen. (See Mødet 3. September 1868.)

Uddrag fra byrådsmødet den 3. september 1868 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Den i forrige møde udsatte sag angaaende beværtnings-pavillonen i Risskov blev atter
foretaget. Der fremlagdes en sammenstilling af, hvilke lokaler der ville erholdes efter hver
især af planerne, samt en omarbejdelse af den sidste fremkomne plan, hvorefter bygningen
ville kunne opføres for 7100 Kr. Sagen blev atter udsat, for at medlemmerne kunne gøre sig
bekendt med denne nye plan. (Se mødet 10. September 1868.)

Det vedtoges at opføre den paatænkte Beværtnings-pavillon i Riisskov overensstemmende
med Arkitekt Langeland - Mathisens plan, hvorefter bygningen ville koste 7500 Kr. Til at
drage omsorg for sagens videre fremme valgtes Borgmesteren, Liisberg, Holm, Gamst og
Baess. (Se mødet 1. Oktober 1868.)

Mødet 17., 18. og 19. September.

Uddrag fra byrådsmødet den 1. oktober 1868 - side 4

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Man vedtog et Forslag fra Comitteen for Opførelsen af en Skovpavillon om at opføre
Bygningen der, hvor tidligere Lysthusene laae, og fritog efter Begjæring Raadmand
Liisberg for at være Medlem af Comitteen.

Mødet 5. October.

Uddrag fra byrådsmødet den 7. januar 1869 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde
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(J. Nr. 103-1867)

Det overdroges Bormesteren, Gerdes og Høyer paa Byraadets vegne at forsyne
obligationerne for det af Skovkommissionen optagne laan til den ny beværtnings-pavillon
med paategning om Kommunens garanti (Se mødet 25.de Novbr.).

Uddrag fra byrådsmødet den 15. april 1869 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Efter Begjæring af Udvalget for Skovvæsenet bevilgedes der 800 Rdl. til Anskaffelse af
Lysthuse m. v. ved Skovpavillonen og til Regulering af Plainen samt til en Vandledning fra
Pavillonen til Bækken. Ligeledes bevilgedes der Udvalget for Skovpavillonens Opførelse
300 Rdl. til Udhuse og Plankeværk ved Bygningen. (See Mødet 18de Novbr.).

Uddrag fra byrådsmødet den 18. november 1869 - side 1

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 103-1867)

Fra Udvalget for Skovpavillonens Opførelse var fremkommen skriftlig Meddelelse om, at
Omkostningern ved Bygningen havde oerskredet det bevilgede Beløb af 8.253 Rdl. med
ca. 461 Rdl., hvilket Beløb begjæredes yderligere stillet til disposition, idet Aarsagerne til
denne Overskridelse forklaredes, hvor hos Udvalget meddeelte, at det havde truffet
Overenskomst med Bygningsconducteuren om, at der i hans Honorar skulde afgaae 50
Rdl., fordi han ikke havde paaseet, at det bevilgede Beløb ikke overskredes. Byraadet
tillod, at Udvlaget maatte anvise de resterende Regninger paa Kæmnerkassen, men
formeente det rigtigst, at Bygningsconducteuren fik udbetalt det fulde accorderede Honorar.
(See Mødet 25de November).
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