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Porkere Sogns Kommune bestaar kun af et Sogn, Porkere Sogn, der ud
gør 3 Bygder med nedennævnte Marketal og Befolkning:

Næs Porkere, 65 Beboere og ii3/4 Marker Jord
Porkere, 339 — - 37 — —
Hove, 135 — - 24 —

Som korholdene ere, beror det noget paa en Tilfældighed, hvorvidt Hove 
Bygd overhovedet bliver repræsenteret i Kommunens Forstanderskab, som har 
ialt fem Medlemmer. For Tiden er dog et af Forstanderskabets Medlemmer fra
Hove. I ethvert Fald maa man regne med, at Repræsentationen fra Hove stedse
vil udgøre et Mindretal indenfor Forstanderskabet.

Vi have særskilt Skolestue og Lærer (Lærerinde) i Bygden. Vort Vej
væsen og vore Landingssteder er ogsaa helt for sig selv. Da Hove Bygd udgør 
en Bygd for sig, vil Beskatningen af dens Jordegods med Lethed kunne udføres 
for sig.

Bygden har naaet et Folketal og i det hele taget en saadan Udvikling, 
at dens Beboere vil være i Stand til at styre deres egne kommunale Anlig
gender. Vi tillade os især at fremhæve, at Bygdens Udskillelse er af Vigtighed
under Hensyn til det paatænkte Anlæg af en Motorbaadehavn. En saadan blev 
i sin Tid planlagt af en af Regeringen udsendt Ingeniør, og det er vort ønske, 
at Anlægget maa blive gennemført i en nær Fremtid, saa snart Omstændig
hederne tillade. — Anlægget maa imidlertid blive kommunalt med Tilskud af 
Staten, og vi er paa det rene med, at de to andre Bygder i Sognet ikke vil 
paatage sig Anlægget eller noget Ansvar for dette. Kun Hove Bygd er inter
esseret i Anlægget og maa søge at iværksætte det.

Vi er ikke blinde for, at det i visse Henseender og under visse Forhold 
kan frembyde Fordele for Hove at være i Fællig med Porkere og Næs i kom
munal Henseende (med Hensyn til Fattighjælp og Alderdomsunderstøttelse t. Eks.), 
men vi mene, at en Udskillelse vil, som Helhed taget, gavne os og ikke skade de 
to andre nævnte Bygder.

Angaaende de nærmere Vilkaar for en Udskillelse vil der kunne for
handles. En Fastsættelse af Vilkaarene vil næppe frembyde Vanskeligheder.

Hove, den 26. Juli igió.

(31 Underskrifter.)

Den 31. Juli henvistes Sagen til det kommunale Udvalg.

Den 7. September afgav Udvalget (Ordfører: J. Poulsen) følgende

Udvalgsbetænkning.
Til undertegnede Udvalg er henvist et Andragende fra Beboere af Byg

den Hove paa Suderø om, at denne Bygd maa blive udskilt fra Porkere Sogn 
til at danne et særskilt Sogn i kommunal Henseende. Da der ikke forelaa
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sig" mere velvilligt til dette Spørgsmaal. Man vil derfor anbefale at rette en ny 
Henstilling til Forstanderskabet.

I Henhold til det anførte tillader Udvalget sig at foreslaa til Vedtagelse:

1. Der svares Andragerne og Forstanderskabet for Kval vig Sogns Kommune, 
at Lagtinget ikke for Tiden finder tilstrækkelig Anledning til at udvirke 
en Deling af Kvalvig Sogn i kommunal Henseende.

2. Lagtinget henstiller til Forstanderskabet for Kvalvig Sogns Kommune, at 
Bygden Thorsvig, som nu har eget Valgsted ved Folke- og Lagtingsvalg, 
ogsaa faar saadant Valgsted ved kommunale Valg.

Forstanderskabet anmodes om, hvis det ønsker Sagen fremmet, til 
næste ordinære Lagtingssamling at indsende Forslag til Vedtægt i Hen
hold til Lov Nr. 84 af 30. April 1909 § 6.

Ved Sagens endelige Behandling den 8. September sattes Udvalgets For
slag under Afstemning og vedtoges med 15 Stemmer mod o.

LI. Udskillelse af Bygden Hove som 
særskilt Kommune.

\ ed Lagtingets Aabmng den 29. Juli fremlagdes følgende Andragende:

Til
Lagtinget.

Underskrevne Beboere af Hove Bygd i 
vil udvirke, at Hove Bygd, som for Tiden i kc 
af Porkere Sogn og Porkere Sogns Kommune 
og Kommune 1 enhver Henseende.

i andrage herved om, at Lagtinget 
kommunal Henseende udgør en Del 

ne, bliver udskilt som særskilt Sogn


