
Kristent tv-selskab
i Horsens lukket
Ansatte sendt hjem pa grund af økonomiske  problemer
HORSENS - Lederen af
»Ny. Verden

Kommunikation» - NVK - i Horsens,
Erling Ilsøe, har p. g. a.
store, økonomiske proble-
mer midlertidigt lukket
selskabet, der skulle sende
kristne tv-programmer
med reklamer via satellit
til fern millioner husstande
i Europa. Fern af de otte
ansatte teknikere er sendt
hjem pa grund af store
økonomiske  problemer.

Erling Ilsøe oplyser, at
lukningen skyldes proble-
mer med NVK's aftale med
European Brodcastning
Compagni i Norge, som

sælger  sendetid på den franske
satelit ECS-F1. Og den har
der også været problemer
med.

Erling Ilsøe bekræfter , at
NVK langt fra har nået de
planlagte reklameindtægter
på fern mill. kr. Selskabet
har tværtimod problemer
med at sælge reklame-tid til
virksomhederne.

Har I ingen konkrete re-
klame-kontrakter hjemme
endnu?

Nej, det gar lidt trægt,
vi har kun solgt lidt rekla-
metid, siger Ilsøe .

Okonomiske
problemer

Efter hvad Folkebladet er-
farer, har NVK store økono-
miske problemer. En gæld
på omkring en million kr. for
teknisk udstyr og de svig-
tende reklameindtægter har
bragt selskabet i økonomisk
uføre.

Erling Ilsøe afviser, at det
drejer sig om så stort et be-

lob, men siger, at »luknin-
gen har noget at gore med, at
det er svært at få det til at
lobe rundt«.

Har kun sendt
tre udsendelser

- Jeg må erkende, at det
ikke er som vi regnede
med. Vi håbede på, at kunne
sende en halv time om da-
gen, siger Ilsøe.

Men »Ny Verden Kommu-
nikation« har kun sendt tre
udsendelser siden projektets
start 1. januar. Program-
merne fra Horsens har bl.a.
indeholdt film om danske
kristne familier.

- Jeg har stadig tre medar-
bejdere i gang. I næste uge
hither vi at gå i gang med at
producere nye udsendelser i
lokalerne på Kirks tidligere
telefonfabrik i Emil Møllers
Gade. (-bet.)
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