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25 på udlandsfærd for
skatteydernes penge
Derfor vil Horsens i de kommende dage for første gang have
kvindelig borgmester

Fru Emilie Rasmussen — fungerende borgmester.
For første gang har Horsens fået
en kvindelig borgmester. Det er fru
Emi l i e Rasmussen (So c . De m .) ,
som er blevet konstitueret i embedet, fordi hverken borgmester eller 1. og 2. viceborgmester er hjemme. Konstitueringen gælder dog
kun i tre dage. Så skulle det

„gamle regeringsråd" være hjemme igen. Den fungerende borgmester bliver næppe stillet overfor
større problemer, men måske kunne hun give sig til at udarbejde
et responsum vedrørende oprettelsen af en kommunal rejseklub.
Konstitueringen skyldes nemlig, at
kommunale myndigheder er på
rejse. Efter hvad der forlyder, er
de udgifter, der er forbundet med
udlandsfærden, anslået til 30.000
kr. Det er måske ikke noget stort
beløb, når man ser på kommunens
samlede budget. Men når byrådet
den ene dag kan forelægge et rekordbudget og udtale håb og ønske om, at der ved 2. behandling
kan foretages væsentlige nedskæringer, forekommer det ejendommeligt, at man den næste dag
frank og frejdig bestiger en bus
og kører over landegrænsen og dermed belaster byens økonomi yderligere.
Tidligt i morges startede bussen fra
Horsens, og om bord var ca. 25
mennesker, bl. a. byrådets kasse- og
regnskabsudvalg (minus Venstres
ordfører, Ernst Hersland, der ikke
ønskede at tage med), byggeudvalget
vedrørende det nye sygehus,
kommunaldirektør,
kæmner,
stadsdyrlæge og chefkonsulent
oldfruer og økonomaer, overlæger,
arkitekt og ingeniør m. fl.

Besøg på sygehuse
Køreplanen ser således ud: Besøg på Tønder Sygehus for at se
på centralkøkken. Besøg på hospital i Wilhelmshafen for at studere sterilisationscentral og senge- I
redningscentral. Visit på sygehus
i Groningen for at se på sygehusvaskeri. Videre til sygehus i
Utrecht for at se på centralkøkken og derefter gæstes en fabrik,
der bl. a. fremstiller opvaskeanlæg. Endelig til sygehus i Amsterdam til nærmere studium af transportsystem.
Vi tvivler slet ikke om, at det
kan være af værdi at studere forskellige ting med henblik på at
få det bedst mulige frem til det
nye sygehus i Horsens. Men vi
tvivler i høj grad om værdien af
at sende så mange mennesker, hvilket udlagt vil sige, at man har

en fornemmelse af, at der er tale
om en slags „skovtur" med byens
borgmester i spidsen. Under alle
omstændigheder er det borgernes
penge, der bruges til rejsen , og
selvom udgiften, hvis den blev fordelt på de enkelte, ikke er chokerende stor , så forekommer det os
dog, at der også på „rejseklubben"s område må kunne gennemføres besparelser.
Vi bringer i dag kommunens
budget for det kommende år. Heraf
fremgår, at udgifterne viser stærkt
stigende tendens. Det ved byrådets
medlemmer, og det blev der som
sagt gjort bemærkninger om i mødet i går, men alligevel undser
man sig ikke for at sende et stort
selskab af sted for byens regning
— selvom deltagerne så skulle sørge for deres egen tørkost den første dag!!!
P. N.

