ver fint omtalt i et utal af udenlandske aviser og tidsskrifter, når udenlandske skribenter besøger byen og
egnen. Det gadder især
farm-holidayprogrammet.
Af beretningen fremgik det
at Horsensgarden har medvirket ved
23 arrangementer rundt omkring i
landet. Man håber, at en fornyet
henvendelse til politiet om en fast
fredags-tappenstreg gennem byen vii
blive mødt med en positiv
indstilling. De trafikale gener ma kunne
overvindes. Garden havde en vellykket tur til det norske musikforbunds
jubilæumsstævne i Moss og har igen
feet gode kontakter knyttet sydpå.
Resultat: en tur til Hamborg i oktober. Vi er sta dig optimister inden for
Horsensgarden og håber pa mange
gode ar endnu
i
Efter at have omtalt farm-holidays
- referat heraf andet sted i bladet
- sluttede K. Mørch Petersen med at
berette om turistbureauets arbejde
med bl. a. formidlingen af bonderdsoph old, sommerhusudlejning
m.v. I 1968 har turistbureauet formidlet ophold i sommerhuse for 110.000
kr. Der er udstedt 4332 lejrpas og 188
internationale lejrpas samt 143 vandrerkort. For det store tyske rejsebureau Scharnow har turistbureauet
formidlet hotelophold for 36.000 kr.
at Horsens må sende kongresdeltagere tll naboTuristchefen har deltaget i landskursus og i adskillige møder med Danmarks Turistråd.
Til sidst sagde formanden:
selv
ma
betale
propagandaen
for
inFormanden omtalte den
Men meget er nået i dot forløbne
denlandsturisme,
brochurer,
osv.
Kun
strukturændring, der forte til oprettelse af
Danmarks Turistråd, som i realiteten takket være overordentlig stor vel- Søndergade er nu festligt udsmykvilje fra Horsens kommune har det ket næsten året rundt. Graven er enor et statsforetagende. Det har
delig blevet den hyggelige og intime
været muligt at opretholde den
medførtasoknmievaslghdr
gågade, vi har længtes efter i mange
for de fleste lokalforeninger, idet de krævende standard i Horsens.
og med indvielsen af Vesthallen har
vi feet en fin sports- og udstillingshal
som vi har savnet længe. Restaurationernes mange, billige og fristende tilforhold og pragtfulde omgivelser, bud er også en gevinst, ligesom det
Formanden berørte f sin beretning
også det høje danske prisniveau, der
et fremragende kokken og god ma hilses med glade, at der nu er ud•
stedt natbevillinger.
service. Her kan skaffes værelser
placerer Danmark corn Europas trei vort eget arbejde og i vor egen
til en fornuftig pris, og det er det,
diedyreste turistland. Heldigvis kan nu
investering i fremtiden vil vi koncenøjnes en lysning in. h. t. nedsættelse
edrbhovfr.
trere os om at skabe den bedst muLuksushoteller går en trang
af restauraticnsafgiften. Han omtallige udnyttelse af vort turistapparat
te videre hotelsituationen i Horsens skæbneimodDark.Aføe
og sagde, at der er noget vist
direktør Kaj Thygesen bankede en forret- samt forsøge at skabe sterre
beskæmmende i, at turistforeningen, ning op, solo byen kan være stolt af, forståelibdksfor
når der kommer kongresser til byen, og fruen har jo pa bedste vis fort tra- nødvendigheden af en eget økonomisk investeer tvunget til at sende mange delta- ditionerne videre. Enhver ma kunne ring i turismen, således at vi bliver
gere til nabobyerne, fordi man i Hor- indse, at det er alt for dyrt for kom- i stand til at sprede oplysning om vor
sens ikke kan skaffe dem tag over munen at have et herberg og en keg- by og egn til endnu flere kredse og
hovedet. Og dot gælder ikke alone lebane liggende pa disse dyre grunde. derved opnå et endnu større besøg til
kongresdeltagere - også virksomhe- Hvorfor ikke vmre lige så forudse- gavn for alle f vort område.
der tvinges ofte til at henvise kunder ende, corn byrådet var i 1918? Det
Nfi ma vi så håbe, at yore gapa besøgtilandreby,fom
ville være naturligt at flytte vandreder, hvoraf mange desværre er i
ikke kan skaffe kunderne værelser af hjemmet ud pa campingpladsen ved
en elendig forfatning, snarest ma
den standard, de forventer, idet alt er Husodde.
blive bragt I orden og heist inden
optaget.
For os - sagde Mørch Petersen
Turistbureauets arbejde
den store trafik setter Ind,
- er det lidt af en gåde, hvorfor
ligesomdt le være rart med poyu
Formanden beskæftigede sig videre
det projekterede
med turistpropagandaen. Horsens bliliti
pi gaderne lørdag formiddag.
BprvæyghelosmbPakite

Hvad bl ver det til med
værelses-byggeriet pa
Bygholm Parkhotel?
Beskcemmende,
byernes hotelier
Det endelige tal for turistindtægten
religger desværre endnu ikke, men
• forventes, at turistindtægten i
udenlandsk valuta vii stige med 16
• nemlig Ira 1.555 milliard kroner
1.800 milliard kroner.
I disse beløb er ikke medregnet,
rad udenlandske gæster veksler i
res hjemland, ej heller indtægter
a f. eks. transportbilletter i Danark, som er købt i hjemlandets egen
ant.
Danmark er dermed, pa trods af
ange dårlige varsler, blevet eet af
lande, der ligger klart i spidsen,
ad stigning i valutaindtægten pa
risme angår.
Blandt de lande, hvor yore gæster
kommer fra, star Sverige corn nr. 1,
nerika som nr. 2 og Vesttyskland
nr. 3, Norge følger som nr. 4 og
gland son , nr. 5. Fra Holland og
ankrig er der kommet vmsentlig
flere turister til Danmark end i
tidlgerå.
Disse tal omfatter landet som held, lokalt er rækkefølgen væsentlig
derledes, idet vi her sætter
1mEnglads,ro. akket were farmt
liday arrangementet, og
Vesttyskland nr. 2, medens de øvrige
omtalend 3.plasen
Disse oplysninger blev givet af
diektør Kaj Merch Petersen i hans
'mandsberetning ved
genralfosmi1teTursfonig
Horsens eg Omegn.

Hvad med udvidelsen af Parkhotellet?

star klart til at modtage gæster
i turistsæsonen allerede i fir. Hotellet er i sig selv en perle og har
et fint ry, glimrende parkerings-

i tre kredse, hvor hver kreds kan

udbetalt knapt 8,3 millioner kr. Der

foretage indstilling til bestyrelsen,

er en stigning i indtægterne

der udvides fra ni til elleve. Nord-

2,2 mill. kr. eller 15,7 pct., og årets

og sydkredsene, der dækker om-

driftsoverskud er opgjort til 71.908

egnskommunerne, skal vælge 14-15

kroner.

repræsentanter, således at sygekas-

Af regnskabet kan nævnes, at
sons repræsentantskab Sommer op sygekassens udgift tile tandpleje
årets lob har andraget 1,2 mill. kr.,
på, 60 medlemmer.
Sygekassen Horsens' driftsregn- hvilket vil sige 50,65 kr. pr. , medskab for 1968 siger et og andet om

lem. Den store stigning i medicin-

hvor omfattende virksomheden er.

udgifter fortsætter støt, oplyser
sygekassen. Efter de foreliggende

Der har været en omsætning
ikke mindre end 14,2 millioner kr.

beregninger skyldes det mere pris-

I syge- og barselshjælp er der alene stigninger end merforbrug.

