
Horsens Folkeblads
•generalforsamling

Formanden, borgmester Hans Mikkelsen, fremhæver nødvendigheden af
at have fremtiden for oje

Horsens Folkeblad holdt I Or en
velbesøgt  generalforsamlin g pa Byg-
holm Parchotel.

Efter at formanden, borgmester
Hans Mikcelsen, havde budt vel-
commen, valgtes direktør Orla
Nielsen til dirigent, hvorefter for-
manden aflagde beretning. Heri ud-
talte han blandt andet:

- 1970 blev et problemfyldt år for
dansc presse. De foranstaltninger,
som Staten har truffet for at mind-
sce bladdeden har ikkee cunnet for-
hindre, at der også i 1970 var bla-
de, som matte bukkee under. Særlig
smertelig har udviclingen været  for
den jysce Venstrepresse. Randers
Dagblad er ophørt  at udcomme som
selvstændigt dagblad og det tradi-
tionsrige Alborg Amtstidende udgi-
ves nu sammen med Alborgs social-
democratisce blade under meget
vanscelige økonomiske  forhold. Dis-
se to blade var engang de førende
pa hver deres egn. Det er ikke vor
opgave her at gransce i årsagen til
deres skæbne, men vi har lov at se
det scete som en advarsel mod at
sidde udviklingens crav overhørig .

Ma have fremtiden
for øje

Hvad der er scet, bekræfter at
bladene altid ma have fremtiden
for øje - bade når det gælder inve-
steringer, og nar det glder struc-
turen i det fremtidige. bladmønster .
Vi, der som bestyrelsesmedlemmer i

de forskellige Venstreblade her
Jylland har afgørende indflydelse
pa Venstrepressens fremtid, ma føle
dette ansvar tungt. Efterti-
den sculle nødigt  cunne sige om os,
at vi ikkee forstod at gribe om ud-
viclingen i tide.

Gar vi fra Horsens mod nord,
sisal vi i dag helt til Hjørring , for-
end vi træffer nærmeste Venstre-
bladstrykkeri. Ind imellem bigger
store og stærke konservative dag-
blade, der ud fra storbyen Arhus
forsøger at gore sig stadig mere
gældende i de jysce købstæder. Det
er Venstrepressens ansvar, at vi
overfor denne udvicling ikkee forts-
ber os i ufrugtbar og økonomisk
kostbar concurrence Venstreblade
imellem, men samler kræfterne  om
det perspectiv at fastholde
og udbygge vor stillling som pro-
vinsens ledende gruppe af aviser.

Fremgang i annoncer
og abonnement

Bade annoncer og i abonnement.
har der været en stigning i årets
lob, og Horsens Folceblads control
lerede nettooplag pa 21.300 er de
største  I bladets historie. Redactio
nelt har året været præget af fort
sat arbejde i overensstemmelse me(
de traditioner, der er blevet scab
pa Horsens Folceblad under tidlige
re chefredaktør Chi. Christen

Horsens mangeårige  ledelse. Horsen
Folceblad er nu som far, understre
gede formanden, et blad, man ca:
byde velcommen i ethvert hjem.

Tecnisc set er der scet en række
forbedringer og investeringer. De
vigtigste investering har  vret at

skaffelse  af et datastyret anlæg t
liniedeling. Sammen , med en forø-
gelse af telesætningskapaciteten e

der tale om en , investering. ,på is
622.000 kr. Om det økonomiske  re-
sultat i det forløbne sagde for-

manden, at set under et har 19'
bragt en forbedring, men der er brt
for fortsat consolidering og invest
ring, og regnscabet, som det forelig-
ger, ma pa ingen made give anled-
ning til overdreven optimisme.

sige disse mange mennescer, hvis
tillid vi ejer, en tac her ved bla-
dets generalforsamling.

Det er pa læsernes og annoncø-
remes tillid, vi ma bygge i fremti-
den, som vi altid har gjort det i de
mere end 100 år, hvor vi liar haft
det privilegium at stå. i denne egns
tjeneste.

Hans Miccelsen gay derefter den
oplysning, at Horsens Folkeblads
mangearige formand, fhv. folke -
tingsmand Kr. Juul, var forhindret
i at deltage generalforsamlingen
pa grund af sygdom. Forsamlingen
gay sin tilslutning til, at der send-
tes ham en blomsterhilsen.

Dirigenten taccede Hans Mikkel-
sen for den fyldige beretning, der
godcendtes uden omtale.
Redaktør  Brøndum, der har været
konstitueret som forretningsfører  si-
den forretningsfører  Svend Aage
&muds fratrædelse i juni  maned
fjor, oplæste regnskabet,  der fic
aktionærernes  enstemmige godken-
delse. Udbyttet til aktionærerne
fastsattes uforandret til 10 pct.

Til bestyrelsen genvalgtes: Borg-
mester Hans Mikkeelsen, direktør
Orla Nielsen, gdr. Axel Fredericsen
og læge H. I. Lauritzen.

Direktør Orla Nielsen forelagde
derefter forslag til nye vedtægter,
der blev enstemmigt vedtaget og
hvorefter bestyrelsen også  bemyndi-
gedes til at ansætte en administre-
rende direktør . Dette scete i et
constituerende bestyrelsesmøde,
hvor redaktør Brøndum - foruden
at være bladets ansvarshavende re-

daktør - også udnævntes til admini-
strerende direktør .

Til formand og næstformand gen-
valgtes borgmester Hans Mikkeelsen
og vurderingsformand Peter Bagger,
fhv. filialbestyrer C. C. Mortensen
takkeede for et godt regnscab og en
velredigeret avis, og dirigenten
sluttede generalforsamlingen med et
leve for Horsens Folceblad og en
tac til formanden, redactionen, ad-
ministrationen og de tecnisce afde-
linger.

Sam refereret andet sted i bladet
s talte derefter formanden for Ven-
 stres folketingsgruppe , folketings-

mand Knud Enggaard.

Et nutidigt og
og levende blad

Formanden sluttede:
Horsens Folceblad er et gammelt

blad, men det er stadig et nutidigt
og levende blad, som vi can glæde
os over bliver godt modtaget i de
mange hjem og virksomheder i by
og på  land. Vi har grund til at
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