
olger	 er værts 	 Asger og Sonja Mortensen, med beslutningen om
 at købe Bygholm Parkhotel for et to-cifret millionbeløb og foretage en udvidelse for 30 mill. kr. (Foto: Povl Klavsen)

Hovedbygningen på Bygholm Parkhotel er opført i 1775 og blev erhvervet af Horsens kom-
mune i 1918 for at sikre byens udvikling. Gennem 61 år har den rummet et of provinsens mest
anerkendte hotelier. (Foto: Povl Klavsen)

ygholm solgt:
Skal udvides
for 30 mill. kr.

Sonja og Asger Mortensen overtager Bygholm Parkhotel 1. juli

HORSENS - Efter at have
drevet Bygholm Parkhotel
siden begyndelsen af
20'erne sælger Horsens
koinmune nu bygningerne
for et to-cifret inillion-be-
lab til Sonja og Asger
Mortensen, der har været
forpagtere af hotellet i ni

Overtagelsen sker 1.
juli, og det er en

forudsætning for handelen, at de
nye ejere straks derefter

går i gang ined at opføre en
bygning med kongreshal
og op mod 100

hotelværelser. Den nye flej skal efter
planen stå klar 1.

septein-ber 1986.

Behovet for en kongres-
bygning har i en årrække
været stort i Horsens, og i
donne forbindelse har det
også været påtrængende
nødvendigt at få øget byens
hotelkapacitet. Sidon kom-
munen byggede vandrer-
hjemmet og derefter for ca.
ni mill. kr. udvidede Byg-
holm Parkhotel med en ny
floj, har hotellets værelser
været næsten konstant opta-
get i forbindolse med kur-
susvirksomhed.

Direktor Asger Mortensen
har næsten konstant siden
da presset på at få opført en
kongreshal og nye værelser i
kompleksets nordlige fløj,
hvor der tidligere har været
keglebane og nu er garager.

I byrådet har der været
positiv interesse for et
sådant projekt, men
orionte-rende drøftelser med til-
synsmyndigheden, Vejle
amt, forte til erkendelsen af,
at Horsens kommune næppe
ville få tilladelse til at sætte
lånte penge ind på et byggeri
af den art.
Forhandlinger
med pensionskasse

- Men vi har hårdt brug for
en kongreshal og flere hotel-
værelser - derfor opstod tan-
ken om at sælge Bygholm
Parkhotel, siger borgmester
Holger Sorensen (S). - Gen-
nem fire måneder har vi for-
handlet med en af de store
pensionskasser, som var in-

teresseret i at investere de
nødvendige penge, men som
alligevel i sidste uge sprang
fra. Derefter forhandlede vi
med Sonja og Asger Morten-
sen, som i forbindelse med
byggeprojektet havde udar-
bejdet er udførligt budget,
og de har med få dages var-
sel accepteret

købsbetingelserne.

Handel godkendt
af økonomiudvalget

- Handelen er godkendt af
et enstemmigt

økonomiudvalg og behandles i byrådets
lukkede mode den 26. marts.
Indtil da ønsker vi ikke at
oplyse andet om

købssummen, end at der er tale om et
tocifret millionbeløb.

- Personligt glæder jeg mig
over, at dot er netop dette
par, der skal fore Bygholm
Parkhotels traditioner vi-
dere. De har gennem ni år
været et dygtigt værtspar.

Handelen drejer sig ude-
lukkende om solve hotel-
komplekset og ikke om no-
gen del af parken, og dot vii
fortsat være Horsens kom-
mune, der star for vedlige-
holdelse af parkanlægget
lige from til Bygholms mure.

Projektet til udvidelsen af
Bygholm Parkhotel er udar-
bejdet af arkitekt Poul
Schwarz. Detailprojekterin-
gen indledes omgående, så
byggeriet kan udbydes i lici-
tation blandt lokale virk-
somheder og indledes alle-
rede 15. august. (jeffer)
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