Ark No 3/1878
(Paategning)
Allerede for flere Aar tilbage blev det af Byraadet vedtaget, at
foranstalte Udarbeidelsen af et Realregister over de af
Kommunens Anliggender, hvis Afgjørelse det har en
blivende Interesse for Byraadets Medlemmer og andre, der
have med Kommunens Anliggender at gjøre paa
en bekvem Maade at kunne blive bekendt med,
som Eksempel fra Ejendoms Forhold skal jeg nævne: Kommunens Grændser: Forskjellige Relationer saasom intet
Byggelov, Sundhedsvedtægter m.m. Grændserne for Byens
Skove og andre faste større Jorder, hvad der vedkommer
Gasværket, Vandværket, organisatoriske Bestemmelser
m.m. Skolevæsenet o.s.v.
Naar Arbejdet ikke den Gang blev udført hidrørte det fra
at Kontorist Jens Petersen, som var udset til at udføre det,
forlod Veile.
Jeg skal tillade mig at anbefale at det overdrages Sagfører
Møhl nu at udføre dette Hverv.
Det vil ikke være muligt paa Forhaand at bestemme

hvor stort et Vederlag der herfor bør ydes, men jeg have
Anledning til at antage at Hr Møhl vil overlade
Fastsættelsen heraf til Byraadets Skjøn og kan dette
jo tilkjendegives ham.
Da han ønsker, snarest mulig at tage fat paa
Arbeidet skal jeg tillade mig at anmode de Herrer
om herpaa at tegne om de tiltræde Forslaget,
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Med Hensyn til at Byraadet efter Forlydende
agter at lade Veile Kjøbstads Archivbøger gjennemgaae og derefter foranstalte udarbeidet en Art Realregister angaaende samme, tillader jeg mig
herved ærb. at forespørge, om et saadant Arbeide
ikke maatte blive mig overdraget, da jeg troer
at kunne paatage mig det og da ogsaa har Interesse for selve Sagen.
Med særdeles Agtelse
Ærb
Stephan Møhl
? 22 April 1878
Allerede for flere Aar tilbage blev det af Byraadet
Veile Byraad,
Veile

vedtaget at foranstalte Udarbejdelsen af et Realregister over
de af Kommunens Anliggender
hvis Afgjørelser det har en blivende Interesse for Byraadets
Medlemmer og Andre, der
har med Kommunens Anliggender at gjøre, paa en
bekvem Maade at kunne blive
bekjendte med.
Som Exemplar paa saadanne
Forhold skal jeg nævne: Kommunens Grændser i forskjellige Relationer saasom
med Hensyn til Byggelov
Sundhedsvedtægter, m.m.,
Grændserne for Byens Skove
og Jorder, hvad der vedkommer Gasværket, Vandværket, organisatoriske Bestemmelser med Hensyn
til Skolevæsenet o.s.v.
Naar Arbejdet ikke den
Gang blev udført hidrørte det
fra at Kontorist Jens Petersen
som var udset til at udføre
det, forlod Vejle.
Jeg skal tillade mig at anbefale at det overdrages Sagfører
Møhl nu at udføre dette
Hverv.
Det vil ikke være muligt
paa Forhaand at bestemme hvor
stort et Vederlag der derfor
bør ydes, men jeg har Anledning til at antage at Her
Møhl vil overlade Fastsættelsen heraf til Byraadets
Skjøn og kan dette jo
tilkjendegives ham.
Da han ønsker snarest
mulig at tage fat paa Arbejdet, skal jeg tillade mig
at anmode de Herrer om
herpaa at tegne om De
tiltræde Forslaget
Vejle d. 23 April 1878
C. Berg

Forslaget tiltrædes S. Nichum
Ligeledes med Bemærkning at det
fra forestaaende var ønskeligt at
Vederlaget i sin tid blev fastsat af
Byraadet.
H.C. Therkilsen
Tiltrædes af H.P.Petersen
Forslaget kan tiltrædes, dog bemærkes
om det ikke var ønskelig at det blev
forelagt det samlede Byraad; Neuhaus
Forslagets endelige Vedtagelse ønskes
udsat til første Byraadsmøde.
J. Møller
Samme Ønske deles af
H. Schou

