En turistmagnet i
verdensklasse
Turist-forening
ser frem til
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HORSENS - '
Turistmæssigt mangler Horsens en attraktion, men
den kommer - og endda
i verdens-klasse - når
fængselsmuseet er
etableret i byen.
faormgnådeHs

Det fastslog den
Turistforening,

Birthe

Christiansen, på foreningens generalforsamling i
aftes.
Hun sagde netop når og
ikke hvis dette unikke museum med samlingen fra
Statsfængslet i Horsens
bliver en realitet.
Horsens Byråd er tæt på
en beslutning om at støtte
gang i planen og søge
fonds-midler til at finansiere de skønsmæssigt 50
mill. kr., et sådant museum vil koste. Stedet bliver - ifølge planen - toldboden med tilhørende areal på havnen i Horsens.
- Vi er glade for, at der
med opbakning fra Horsens Byråd nu er udsigt til,

Skaberen af fængselsmuseet , Aage Egholm, har altid fuldt hus", når han viser rundt i
samlingen på statsfængslet . Turistforeningen tror, at samlingen vil blive en turistmagnet, hvis den flyttes uden for fængslets tykke mure.
at museet bliver en realitet, sagde Birthe Christiansen i sin sidste beretning som formand.

Middelalderfest
Over for turisterne markerer Horsens sig nu med
en årlig "event" - en middelalderfest, som turistforeningen håber bliver så
markant, at den bliv er en
fast, årlig begivenhed. Noget, der kan markere Horsens på turist-landkortet.
- Det kan være svært at
få øje på Horsens som tu-

ristby for de udlændinge,
der kender Tivoli og Legoland. Vort held i dette spil
er, at vi kan markedsføre
Horsens som en god handels- og overnatningsby,
og så er vi heldige med, at
der kun er tre kvarters
kørsel til Legoland, sagde
Birthe Christiansen.
Efter et dårligt år i 1993
blev salget af Horsens-specialet Bondegårdsferie fordoblet i fjor, ikke mindst
fordi det engelske tv BBC
bragte et indslag om denne
ferie-type, der formidles
fra Horsens Turistkontor.

Birthe Christiansen ønskede ikke genvalg, og hun
blev hyldet for sine fem år
på posten af både næstformanden - nu fungerende
formand, Evan Herrig samt af kulturudvalgsformand Hans Jakob Larsen.
Der var nyvalg til bestyrelsen af afdelingschef Eva
Petersen fra DFDS samt af
halinspektør Jørgen Juul
Rasmussen.
Regnskabet viser et lille
overskud på ca. 40.000 kr.

