
Bymiljø-folk til
årsmøde i
Horsens i'92
Foreningen Bedre Bymiljø i Horsens er vært

Foreningen Bedre
Bymiljø i Horsens skal
være vært for årsmødet
1992 i Landsforeningen
for Bygnings- og Land-
skabskultur.

Årsmødet  er programsat til
22., 23. og 24. maj 1992.

Formanden for Bedre
Bymiljø i Horsens, handelsover-
lærer Poul Wagner Sørensen,
venter, at der kommer et par
hundrede gæster, nemlig ca.
100 egentlige deltagere samt
lige så mange ægtefæller .

Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabskultur
har ca. 25.000 medlemmer,
fordelt på 100-110 lokalfore-
ninger.

Det er Horsens-foreningens
nstformand, overlæge

JørgenØrnsholt, som har gjort
fodarbejdet med at skaffe
årsmødet  til byen. V rtskabet er
bl.a. begrundet med, at Hor-
sens i 1992 fejrer byjubilæum ,
og at mødet kan være med til

at markere denne begivenhed.
En anden årsag til valget er,

at Horsens er en af de tre byer,
som forsøgsvis far en byg-
ningsforbedrings-fond. De to
andre byer er Holbæk  og Nak-
skov.

Fondene, der er oprettet ef-
ter forslag fra Landsforenin-
gen for Bygnings- og Land-
skabskultur, skal ved Økono-
misk state være med til at
sikre, at private sætter gamle
huse i stand uden at ødelægge
arkitekturen.

" Kvalitet oghåndværk“

Bestyrelsen for Bedre
Bymiljø i Horsens har haft  det
første møde med Horsens kom-
mune om årsmødet.

Borgmester Henning Jen-
sen har stillet sig meget velvil-
ligt  arrangementet, og alle-
rede nu ligger det fast, at del-
tagerne bydes velkommen ved
en reception på det gamle

rådhuspå Søndergade.Hvor

selve årsmødet skal finde sted,
er endnu ikke fastlagt.

Der er ellers noget at bygge
videre på fra hvor
årsmødet 1991 blev holdt. Det
foregik i en af salene i byens
gamle sortebrødre-kloster fra
1300-tallet.

Ligesom holbækkerne  skal
horsensianerne arrangere to
udflugter i løbet af de tre dage.
Den ene skal være for alle del-
tagerne, mens den anden skal
være et tilbud til ledsagerne
om at se byen og omegnen,
mens årsmødet afvikles.

Emnet for mødet bliver
" Kvalitet og håndværk".  Den
lokale forening har allerede
slået de første små slag for
kvaliteten ved at sende en bro-
chure om nænsom kabelfø-
ring til byens elinstallatører,
ligesom man hos Planstyrel-
sen har købt et eksemplar af
videofilmen ”Fynske

bønder-gårde",som gratis kan lanes
af skoler, foreninger og andre
interesserede. (ch-r)
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