
Kulturhusets videre skæbne er stadig uvis.

Ronne forhandler videre, da han ikke kunne stille sikkerhed
for det fulde beløb fra første auktionsbud

rede kommunen, erklærede at
Valdemar Rønne matte betrag-
tes som værende ude of biilede
rent auktionsmæssigt. Der var
ingen dækning for det bud, der
blev afgivet for tre uger siden,
og derfor overtog Byggeriets
Realkreditfond bygningen. Kul-
turhusets videre skbne er
endnu uvis, idet det nu er den
nye ejer, der kan optage for-
handlinger med eventuelt inter-
esserede - selvfølgelig også Val-
demar Rønne Jensen.

Valdemar Rønne Jensen ud-
talte efter auktionen, at der
de næste dage forestod vigtige
forhandlinger om kulturhusets
fremtid.

Pa spørgsmålet om han selv
indgik i disse forhandlinger, led
svaret: Jeg kan intet sige for
om to-tre dage - vent og se.
morskabsteater i Horsens kart
kun skabes pa privat initiativ,
det vi har manglet i den senere
tid er en smule „good-will"
sagde han.

Ved anden auktion, der
blev holdt i Horsens Fo-
gedret i går eftermiddag,
overtog Byggeriets Real-
kreditfond ABC-teatret
for 3.631.857 kr. eller godt
10.000 kr. mindre end Al-
Ian Rennes far, Valdemar

Rønne Jensen, boil ved
første-auktionen for tre
uger siden.

De samlede krav 1 likvida-
tionsboet blev opgjort til
6.108.172 kr.-

Valdemar Ronne Jensens
advokat oplyste, at det ikke siden
første auktion havde været
ligt at stifle fuld sikkerhed for
det afgivne bud pa 3.642.000 kr.
Advokaten oplyste videre, at
bans klient var klar over, at
han var bundet of sit sidste
bud.

Solgt for
næsthøjeste bud 

Da der ikke blev afgivet an-

dre bud, overtog Byggeriets
Realkreditfond bygningen for
næsthøjeste bud, 3.631.857 kr.

Byggeriets Realkreditfond var
repræsenteret ved advokat V.
Forsberg, advokatfirmaet Poul
Stærmose.

Advokaten oplyste efter auk-
tionen, at Byggeriets Realkre-
ditfond ikke ønskede at drive
teater, men at man var åben til
alle sider om nogen ønskede at
forhandle om købet of kultur-
huset pa Strandkrvej.

Boets likvidator P. Højgaard
Nielsen og advokat Niels Kra-
gelund Nielsen, der repræsente-
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