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(J. Nr. 10-1868)

Til at fiorhandle med Skolecommissionen om en af samme foreslaaet Udvidelse af af
Friskolens Localer valgtes Nors, Ørum og Nielsen. (See Mødet 19. Marts 1868).
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Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 10-1868)

Efterat de i Mødet den 23. Januar valgte Delegerede havde conferet med
Skolecommissionen, udtalte denne i Skrivelse af 11. Marts, at de foreslaaede
Byggearbeider ved Friskolen ikke kunde udsættes uden Skade for Underviisningen, og at
det af forskjellige Grunde var utilraadeligt at omdanne en af Beboelsesleilighederne i
Friskolebygningen til Classeværelser. Uagtet der for Øieblikket kun var Trang til 2
Classeværelser, indstillede Commissionen, at der indrettedes 4, da det kunde forudsees,
at der i en meget nær Fremtid vilde behøves saamange, og samtidig hermed tilraadede
Commissionen, at opføre et Gymnastikhuus. Communalbestyrelsen besluttede at stille
Spørgsmaalet om Opførelsen af Gymnastikhuset i Bero indtil videre og udsætte at tage
Bestemmelse om de øvrige Byggeforetagender, indtil det blev oplyst, om den til Arbeidets
Udførelse fornødne Capital, ca. 5,500 Rd., kunde erholdes ved et nyt Laan mod Pant i
Friskolens Bygninger. (See Mødet 23 April 1868).
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(J. Nr. 10-1868)

Da man fra Directionen for Aarhuus Sparekasse havde erholdt Tilsagn om, at den vilde
supplere det i sin Tid til Friskolens Opførelse optagne Laan med den Sum, der nu
behøvedes til den projecterede Udvidelse af Bygningerne, besluttede man at søge
Ministeriets Approbation paa, at Pengene tilveiebragtes paa denne Maade. (See Mødet 9.
Juli 1868.)
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(J. Nr. 10-1868)

Under 30. Juni 1868 havde Ministeriet approberet, at der hos Sparekassen optoges et
Laan til Dækning af Udgifterne ved Friskolens Udvidelse, men forlangt nogle nærmere
Oplysninger, forinden de foreslaaede Afbetalingsterminer bifaldtes; Spørgsmaalet om
Approbation paa den indsendte Byggeplan henviste Ministeriet til Skoledirectionens
Afgørelse. (See Mødet 23. Juli 1868.)
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(J. Nr. 10-1868)

Til i forening med 2 delegerede fra Skolekommisionen at foreslaae udførelsen af de
projekterede arbejder ved Friskolen efter den tidligere vedtagne plan, som
Skoledirektionen under 17 Juli havde approberet, valgtes Liisberg, Gøtzsche og Holm. (Se
mødet 27. August 1868.)
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(J. Nr. 10-1868)

Fra Comitteen for Byggearbejder ved Friskolen var modtaget Meddelelse om, at der var
afholdt Licitation, og at Muurmester Nielsen var bleven Mindstbydende med 4600 Rdl. for
hele Arbeidet.

Dette Bud, som var betydelig lavere end Overslagssummen, approberede
Communalbestyrelsen. (See Mødet 18. december 1868.)
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(J. Nr. 10-1868)

Man besluttede at indhente Skolecommissionens Erklæring over et Andragende fra
Foreningen til Oprettelse af et Folkebibliothek om Tilladelse til at benytte et af de Localer i
Friskolebygningen til Bibliotheket. (See Mødet 23. December 1868.)
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Efterat Skolecommissionen havde erklæret, at den Intet fandt at erindre mod, at der
overlodes Comiteen for Oprettelsen af et Folkebibliotek et Locale i Friskolebygningen,
under Forudsætning af, at Skolen og dens Underviisning ikke led nogen Forstyrrelse ved
Benyttelsen, og at det strax ryddes og tilbagegives i ordentlig Stand, naar Skolen har Brug
for det, besluttede man at overlade Comitteen det forlangte Locale paa de af
Skolecommissionen angivne Vilkaar.
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(J. Nr. 10-1868)

Der fremlagdes approbation fra Indenrigsministeriet paa, at Kommunen i anledning af
Friskolens udvidelse maatte optage et yderligere laan hos Aarhus Sparekasse paa indtil
5,500 Rrd. som tilbagebetales med 2,000 Rrd. aarlig, naar det laan, der optoges, da
Friskolen blev bygget, er tilbagebetalt. (Under 29 Januar meddelte Indenrigsministeriet
bevilling til at svare 4½ % i rente af laanet)

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 4 af 4

https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18681218_67.pdf#page=1
https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18681223_69.pdf#page=1
https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18690107_9.pdf#page=1
http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48

	Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10-1868)

