
Skal finde
penge til
jubilæet

To komiteer og et udvalg har 
ansvar for købstadsjubilæet

To mill. kr..har Horsens kommune afsat til 
at fejre byens 550 års købstadsjubilæum. 
Heraf er de 1,7 millioner øremærket til un-
derskudsgaranti for de mange jubilæums-ar-
rangementer. Men der er brug for flere pen-
ge, og derfor har kommunen som noget helt 
nyt valgt at lade en sponsorkomite deltage i 
planlægningsarbejdet.

Sponsorkomiteen skal være med til at få de mange 
musik-, sports- og kulturarrangementer økonomisk på 
plads. Komiteen har også været med i arbejdet med at 
finde de arrangementer, der skulle have del i den kom-
munale underskudsgaranti.

- Det har været væsentligt for komiteen, at det var nye 
initiativer, der fik underskudsgaranti, så det ikke bare var 
»de gamle heste», der blev trukket af stalden og blev tildelt 
penge, siger kulturkonsulent Henning Nørbæk. I,;

- Bagtanken med at satse på støtte til de nye initiativer 
er, at vi håber, nogle af dem viser sig at være så levedygti-
ge, at de kan fortsætte i de kommende år.

- På den måde får vi fornøjelse af jubilæet langt ud i 
fremtiden, siger Henning Nørbæk.
Erhverv og kommune går hånd i hånd

Sponsorkomiteen består afdelingsleder Eva Pedersen, 
DFDS Transport, direktør Peter Schultz, Den Danske 
Bank, og markedschef Bent Hansen, Bikuben, emu re-
præsentanter for erhvervslivet, samt kommunaldirektør 
Ole Have Jørgensen og kulturkonsulent Henning Nør-
bæk fra Horsens kommune.

- Sponsorkomiteens opgave er sammen med de forskel-
lige arrangører at få totalfinansieret aktiviteterne via 
sponsorater eller fondstilskud.

- Formålet er at undgå, at vores erhvervsliv bliver 
rendt unødvendig meget på dørene. Ved at skabe en koor-
dinering af henvendelserne sikrer vi, at ikke alle henven-
der sig til de samme firmaer, siger Henning Nørbæk.
Bredt sammensat jubilæumskomite

Foruden sponsorkomiteen består organisationen bag 
købstadsjubilæet også af en jubilæumskomite og et jubi-
læumsudvalg.

Jubilæumskomiteen er nedsat af byrådet og har fået 
bevilling til at planlægge købstadsjubilæet og aktiviteter-
ne omkring det.

Komiteen er sammensat af kommunal-, amts- og 
landspolitikere samt repræsentanter for erhvervslivet og 
en række store organisationer. Formand er borgmester 
Henning Jensen.

Jubilæumsudvalget består af tre politikere fra kultur-
udvalget - det er udvalgets formand, Hans Jakob Larsen, 
Tove Hansen og Jytte Holm - samt embedsmænd fra 
forskellige kommunale sektorer, erhvervschef Torben 
Busk, Horsens Erhvervsråd, inspektørerne for byens tre 
museer, turistchef Anne Kathrine Koed Jørgensen og 
Handelsstandsforeningens næstformand, Ole Jensen.

Jubilæumsudvalget tager sig af det praktiske, daglige 
arbejde med at arrangere jubilæet. Det sker ud fra de 
principper, kommunen har fastlagt. Derudover fungerer 
kommunens kultur- og fritidsforvaltning som sekretari-
at og dagligt koordinerende led. (-ann)
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