
Farvel til førstemanden

Med til receptionen var Henning Jensens datter, Lisbeth (t.v.) og borgmesteren veninde, Else Sørensen.

Fuldt rådhus til 
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HORSENS - Håndtryk i 
hundredevis, et knus 
her og der - og flotte ord 
og toner i taler og mu-
sik.

Horsens tog i går behørigt 
afsked med byens førstemand 
gennem otte år, borgmester 
Henning Jensen, der nytårs-
aften kl. 24 slipper ror-pinden i 
landets syvende største by -
Horsens.

500 -600  menneske r  -
mindst - kom på rådhuset, 
hvor en anden hr. Jensen, vi-
ceborgmesteren med fornav-
net Erling, var vært ved den 
officielle afskeds-reception og 
opregnede i en »åbningstale« 
de ting, Henning Jensen har 
gjort for byen i borgmester-
årene.

Kommunaldirektør Ole Ha-
ve Jørgensen var som en an-
den ”toastmaster« ved mikro-
fonen og styrede tale-rækken 
for de mange, der ville give 
Henning Jensen nogle af-
skeds-ord.

Selv var Henning Jensen i 
en tale inde på, at han ind 
imellem har måttet optræde 
som »mester».

Den politiske hoved-mod-
stander gennem de otte borg-
mester-år, byrådsmedlem 
Jørgen Bang (K), kom i en 
kort tale ind på de ting, Hen-
ning Jensen har været med til 
at få gennemført: Renoverin

"gen af midtbyen, udvidelsen 
af kunstmuseet, Horsens Ny 
Teater; Europeaden, byjubi-
læet - for blot at nævne lidt.
- Har krævet mod

- Jeg mener, at det har kræ-
vet mod og mandshjerte for 
Henning at få disse ting gen-
nemført i en økonomisk svær 
nedgangs-periode. Og selv om 
enkelte af projekterne ikke har 
haft den helt store folkelige 
opbakning. Men Henning har 
hele vejen haft en tro på, at 
disse projekter ville være med 
til at vende udviklingen i 
Horsens, sagde Jørgen Bang.

Selv om de to gennem årene 
ind imellem har talt med store 
bogstaver til hinanden, så tak-
kede Bang alligevel for de 
mange gode og hyggelige stun-
der, det også er blevet til.

- Vi har undervejs været ue-
nige mange gange, det kan ik-
ke være anderledes, men jeg 
har aldrig følt, at det har øde-
lagt den gode tone mellem os, 
sagde Jørgen Bang.

Trods sidste års alternative 
budget-forlig og u overenstem-
melserne ved konstitueringen i 
1989 afsluttede Bang alligevel 
med at overbringe den bor-
gerlige gruppes tak for et godt 
samarbejde i årene 1985-1993, 
hvor Henning Jensen har væ-
ret borgmester.

Uden for rådhusets fore-
dragssal bugnede bordene af 
gaver. Omkring 250 gaver 
blev registreret, og der var alt 
fra ildslukker til bogen »Frø-
ken Smillas fornemmelser for 
sne» - og så de traditionelle 
billeder og flasker med drikke-
ligt indhold.

Efter dagen i går holdt Hen-
ning Jensen i morges en lille 
sammenkomst med persona-
let på borgmesterkontoret. 
Den 29. december holdes der 
afsked for det gamle byråd, og 
herefter skal , en ny mand -
Vagn Ry Nielsen - lede kom-
munen.

De politiske modstandere - her Jørgen Bang- gav også Henning 
Jensen venlige ord med på vejen, da deri går blev holdt afskeds-
reception for Horsens' borgmester gennem otte år.
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