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Side 21-23 skrevet med latinske bogstaver:

Udskrift

af forhandlingsprotokollen
for de af Bornholms Amtsraad
særlig nedsatte Udvalg
Aar 1900, den 27de September,
holdt vedkommende Amtsraadsudvalg Møde i Nexø i Forbindelse med
Delegerede fra Nexø, Bodilsker og
Poulsker Kommuner, for at søge tilvejebragt Grundlaget for en Overenskomst mellem nævnte Kommuner
og Amtskommunen om Opførelsen
af et Epidemihus i Nexø, der i paakommende Tilfælde kunde benyttes
som Isolationslokale.
Efter længere Forhandling vedtog
Udvalgets Medlemmer at indstille til
Amtsraadet, at der afsluttes følgende
Overenskomst, som de tre nævnte
Kommuners Delegerede udtalte at
ville anbefale:
Overenskomsten foreslaas affattet saaledes:
a t der ved Nexø, Bodilsker og
Poulsker Kommuners Foranstaltning opføres i Nexø et i Overensstemmelse med Justitsministeriets Skrivelse til Bornholms
Amt af 14de August dette Aar
indrettet Epidemisygehus paa 6
Senge, der i paakommende Tilfælde kan forlanges stillet helt
til Raadighed til Optagelse af
søverts ankommende Personer,
der lide af smitsomme sygdomme. I Sygehuset reserveres altid
et Modtagelseslokale, indrettet
mindst til to Senge for søverts
ankommende Patienter, og dette
Lokale kan kun i Nødstilfælde
belægges med andre Patienter
og maa i paakommende Tilfælde
straks evacueres,
a t Amtskommunen til Sygehusets
Opførelse og Montering bidrager
3/4 Dele af Omkostningerne, dog
ej udover 15,000 Kr., medens
Køb-stadskommunen og de 2
Sognekommuner tilskyde Resten
og derhos yde Byggegrunden,
a t Købstadskommunen og de to
Sognekommuner overtage Driften af Sygehuset, derunder Vedligeholdelsen af Bygningerne
og Inventar mod at Amtsrepartitionsfonden at erholde udbetalt
Statstilskudet efter Lov 31te
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Marts 1900 § 26, jfr. § 2, Stykke
6 og 7.
I Tilfælde af offentlig Behandling af smitsomme Sygdomme
udreder Amtskommunen den i
Sygehusets Reglement fastsatte
Betaling. Naar Sygehuset helt
eller delvis benyttes til Isolationslokale for søverts ankommende
smitsomme Syge, overgaar Driften helt eller delvis til Amtsraadet; mulige Tvivlsspørgsmaal
afgøres af Amtmanden,
Sygehuset med Inventarium for
de tre nævnte Kommuners Regning forsikres mod Ildsvaade,
og at bemeldte Kommuner i Ildebrandstilfælde
genopfører
Sygehuset mod at oppebære Assurancesummen,
Amtsraadets Samtykke maa erhverves til Sygehusets Nedlæggelse, Bygningernes Salg eller
deres Overtagelse af en af de tre
Kommuner, og at ved Salg eller
Overtagelse Amtskommunen erholder udbetalt 2/3 Dele af, hvad
Bygningerne med mur- og nagelfast Inventar sælges for eller
hvad de ere værd efter uvillige
Mænds Skøn,
Beboere i Nexø, Bodilsker og
Poulsker Kommuner ere fortrinsberettigede til at indlægges
paa Sygehuset, men at ogsaa Beboere af andre Kommuner i Amtet kunne indlægges til offentlig
eller vederlagsfri Behandling
eller mod Betaling, for saa vidt
Plads haves, imod at de paagældende Kommuner eller Private
foruden den for Patienter fra de
tre nævnte Kommuner fastsatte
Betaling yde til Sygehusets Drift
et i Forhold til Driftsunderskudet og Antallet af de Sygedage, i
hvilke vedkommende have henligget, svarende Bidrag,
de for Sygehuset bestemte reglementariske Bestemmelser udfærdiges gennem Amtsraadet efter
Forslag fra de tre nævnte Kommuner.

