8. Februar 1859.
Sogneforstanderskabet mødtes i Asaa skole. Her var ogsaa mødt Hr. Pastor
Wissing.
Formanden fik overdraget at foranstalte de nødvendige med hensyn til et
landvæsensmøde, hvor jord til Østerled skole af anordningsmæssig størrelse
kunne blive udlagt.
Ligeledes vedtages det, at de lønninger, som skolelærer Olsen, Østerled skole
havde oppebaaret skulle ved bestallingen af bemelte embede – indtil det kunne
blive besat af en ugift skoleholder.
Der fremlagdes et brev fra skolelærer Wissing i Asaa, hvori han beder om, at
maatte faa indrettet et pigekammer paa loftet. Sogneforstanderskabet besluttede
ved stemmeflerhed, at et saadant kammer maatte blive indrettet og overdrpg
opgaven til skolepatronen for Asaa skole Niels Larsen.

Verdslige sager:
Ansøgning fra Gaardejer Jens Larsen i Bolle til Indenrigsministeriet angaaende en
udstykning. Sogneforstanderskabet anbefaler det søgte.
Ansøgning fra gaardejer Bang i Holtet med tilhørende dokumenter til
Indenrigsministeriet angaaende en udstykning af sin ejendom.
Sogneforstanderskabet anbefaler udstykningen med hensyn til parc. nr. 2 mat. 2
hvorimod det ansees utilraadelig at anbefale at parcellerne nr. 3 og 4 frastykkes
ejendommen pga. at disse parceller indeholder god engbjærgning, der ikke er
langtfraliggende og som gaardens store areal ikke antages at kunne undvære. Med
hensyn til parc. nr. 2 anbefales udstykningen dog paa den utrykkelige betingelse,
at den ikke maa bebygges, da den ansees af for ringe beskaffenhed dertil.
Ansøgning fra skolelærer Hattes i Bolle til Sogneforstanderskabet om at faa
tilladelse til at parcellerne mat. 7 af Dronninglund og 8y af Bolle ifølge
approbaten af 17. marts 1849 maa lægges sammen. Det anbefales.
Der fremlagdes udtog amtraadets forhandling i mødet 30. nov. 1858, og som
uddeltes til Sogneforstanderne.
En skrivelse fra branddirektør Land om at faa 2 mænd i forslag til i Hjallerup
Fjerding, der er skikket til at overtage bestillingen som brandfogeder i Østre og
Vestre distrikt i stedet for de nuværende. Sogneforstanderskabet foreslogPeder
Christian Thomsen for Østre og Niels Christian Madsen for Vestre distrikt.
Der fremlagdes skrivelse fra Justitsministeriet, hvori Sogneforstanderskabet
paalægges paa begæring af jordemoder Karen Margrethe Christiansen i Søndre
distrik i Dronninglund sogn, at det hende tilkommende hus bør have en saadan
størrelse, at der kan opbevares den hende ved lov af 8. marts 1856 tillagte

vinterfourage. Sogneforstanderskabet vedtog at opføre til dette brug et 3 fags hus.
Otto Larsen Holt og Jacob Dahl af Try blev ansvarlige derfor.
Der fremlagdes brandtaxationer fra Adsker Jensen af Geraa og Ole Christian
Jensen af Bolle, hvilket Sogneforstanderskabet intet fandt at indvende.
Der fremlagdes amtets approbation paa valget af de i dette aar nye indtraadte
sogneforstandere.
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