Udpeger Ole Jensen som
midlertidig formand
Forste gang en detailhandler er formand for Horsens Handelsstandsforening
byråd og en række organisationer i Horsens.

Møbelhandler Ole
Jensen er konstitueret
som formand for Horsens Handelsstandsforening efter at den
nuværende formand, marketingschef Jens Bebe
har meddelt, at han har
Met nyt job udenfor
Horsens.
Ole Jensen overtager formandsposten foreløbig til
Handelsstandsforeningens
ordinære generalforsamling,
der holdes den sidste torsdag i
november.
Ifølge Handelsstandsforeningens love konstituerer
man sig efter fiver generalforsamling, og i en situation som
den, man nu er ude i, skal bestyrelsen også konstituere sig.
Der er ingen valgte bestyrelsessuppleanter, men bestyrelsen kan egenhndigt udpege
et nyt bestyrelsesmedlem. Det
. er ligeledes sket, og valget er
faldet på vognmand Ove Møller Nielsen, AM-transport A/
S.

Første detailhandler
som formand

Møbelhandler Ole Jensen er
konstitueret som formand for
Horsens Handelsstandsforening.
Jens Bebes sidste opgave i
Horsens Handelsstandsforening bliver deltagelse i kvartalsmødet mellem Horsens

Ole Jensen har ikke taget
stilling til, om han vil lade sig
opstille til posten som formand ved generalforsamlingen.
- Det er første gang siden
foreningen blev stiftet i 1862,
at det er en detailhandler, der
er formand. Vi er ni medlemmer i bestyrelsen, og de fordeler sig med tre fra detailhandelen, tre fra industrien og tre
fra liberale erhverv. Det har
vret kotume, at formanden
vælges fra de to sidste grupper, mens næstformanden
vælges blandt detailhandlerne. Det er helt bevidst for at
signalere, at Horsens Handelsstandsforening har bredde. Den position vil vi fortsat
have, og bestyrelsen er indstillet på at videreføre den linje.
Principielt synes jeg også, at
detailhandelen skal bestte
næstformandsposten.

Ole Jensen har siddet i Horsens Handelsstandsforenings
bestyrelse siden 1978, og han
har været næstformand siden
1983. Desuden er han 1. viceformand i Centralforeningen
for den Jyske Handelsstand,
og han er i
repræsentantskabet for Det Danske Handelskammer. Ved det seneste
kommunevalg blev han valgt i
Horsens byråd for Det konservative Folkeparti, og han er
medlem af Erhvervsudvalget.

I dobbeltrolle
- Som byrådsmedlem har du

stemt ja til et storcenter i
Lund, som Horsens Handelsstandsforening er stærk modstander af. Placerer det dig ikke i en dobbeltrolle?
- Bade ja og nej. Vi har fri

etableringsret, og det er ikke
byrådet, der skal bestemme,
om Horsens Storcenter i Lund
skal bygges eller ej, siger Ole
Jensen. Kommunen liar lagt
et stykke jord ud og sagt, hvad
denne jord kan bruges til. Jeg
har appelleret til handelen i

Horsens om ikke at tegne kontrakt med et Horsens
Storcen-Gdiket,såblvr
storcentret ikke bygget.
- Jeg er helt Mar modstander af et storcenter udenfor
byen, og i Handelsstandsforeningen er vi af den opfattelse,
at vi ikke har noget at bruge et
storcenter til. Undersøgelser
har vist, at et eventuelt center
vil tage kunder fra Horsens og
kun hente meget få kunder til
byen udefra. Men vi har og
skal naturligvis fortsat have
fri etableringsret, og derfor
har jeg i byrådet stemt for at
der kan opføres et storcenter i
Lund.
- I Handelsstandsforeningen er vi ikke generelt modstander af centre, siger Ole
Jensen videre, men de skal ligge indenfor bygrnsen, så de
styrker bymidten i stedet for
at trkke kunderne Vi
har styrket og skal fortsat
styrke infrastrukturen med
indfaldsveje ind til bymidten.
Handelsstandsforeningen
har endnu ikke konstitueret
sig med ny næstformand.
(can)

