Cityforeningen
vil ansætte
sekretariatschef
Arbejdsopgaverne
vokser i hastigt
tempo

HORSENS - Siden Horsens Cityforening startede sit virke sidste år
er arbej dsopgaverne
vokset i hastigt tempo.
Derfor vil foreningen nu
ansætte en sekretariatschef pa
heltid til at varetage den daglige drift.
Det oplyste cityforeningens
formand, legetøjshandler Peter Nielsen, pa generalforsamlingen pa Horsens Ny Teater i
gar. Det var foreningens
første generalforsamling, hvor
man kan se tilbage pa et helt
foreningsår, og det er et år,
der har vret prget af en
stor aktivitet.
- Med ansættelse af en sekretariatschef kan vi bl.a.
ivrksætte medlemshvervning, annoncering, koordinering i udvalgene samt fa lost
en række praktiske opgaver,
sagde Peter Nielsen i sin beretning.
- Der skal gores en ekstra
indsats for at hverve flere end
de 110 medlemmer, der i
øjeblikket er i Horsens Cityforening. Jeg føler, at de, der ikke
er medlem, er inviteret med til
et stort sammenskudsgilde og
har nydt godt af festen - men
"glemt" at være med til at betale regningen. Jeg synes, at
det ma være flovt at stå udenfor, og jeg opfordrer medlemmerne til at ruske op i naboen
og bede ham melde sig i cityforeningen. Vi ma alle kmpe
en kamp for at fa flere medlemmer.

Udfordringer
Peter Nielsen sagde, at der
var mange vanskelige opgaver
at lose i forbindelse med cityforeningen start - men også
mange spændende opgaver og
mange udfordringer.
Formanden gennemgik det
forløbne års arrangementer,
der startede med Horsens
Købstads 550 års jubilæum
den 29. november. Det var et
historisk arrangement, hvor
midtbyen var præget af en
stemning af middelalder, fakler, gøgleri og kutteklædte
mennesker.
Hver maned året igennem
har der været et eller flere arrangementer i byen, som Horsens Cityforening har stået
bag.
Formanden kom i sin beretning også ind pa omlægningen
af midtbyen med den officielle

åbning den 3. juli.
- Ogsa denne dag ma betegnes som en begivenhedsrig
dag, hvor borgmester Henning Jensen nedlagde den sidste sten i gaden som afslutning pa et årelangt opgravningsarbejde. Det var en indvielse af byens smukke gader,
som skal danne rammen om
en endnu mere attraktiv midtby. Jeg synes, at resultatet er
smukt, og at vi alle kan vre
stolte af det. Vi hører også megen ros for midtbyens udformning fra yore udenbys
gæster.

Opbakning
- Vores mål for 1994 er en

endnu mere markant
mar-kedsføring af midtbyen, sagde
Peter Nielsen videre. Men det
forudstter, at vi far mere opbakning fra medlemmerne
med hensyn til bl.a. annoncering i vores City Avis.
- Jeg kan kun se rigtigheden
af denne massive
markedsfø-ing,tlermang
konkurrenter og lurer pa os.
Bilka ved Vejle vil til stadighed pavirke vores by med en
meget kraftig markedsføring.
Kolding Storcenter kan pa
lang sigt erobre markedsandele fra os, og Arhus påvirker os
i perioder med en ikke uvsentlig markedsføring.
- Jeg tror ikke, at vi skal
forvente at stige flere procent,
men det er vigtigt, at vi kan
bevare vores markedsandel.
Peter Nielsen sagde, at det
er lykkedes at fa det meste af
midtbyen iklædt ny juleudsmykning fra i år. Kommunens udvalg for teknik og
miljøharbest,dngml
udsmykning ikke ma hænges
op, og i stedet bliver der sat
vifter med lys og juleudsmykning op.

Juleudsmykning
Formanden berørte i sin beretning også den seneste tids
debat om ny lukkelov og sagde, at det star helt klart, at
forretningsudvalget i Horsens
Cityforening er imod forslaget. Det vigtigste er, at man er
enige om files åbnings/lukketider, idet det er det, forbrugerne ønsker.
I øvrigt gay dette emne ikke
anledning til nogen store debat pa generalforsamlingen.
Det gjorde derimod juleudsmykningen, omkostningerne
omkring den og, hvordan
medlemmer og ikke-medlemmer af cityforeningen skal
medvirke til dækning af udgifterne. Den ny juleudsmykning koster 269.000 kr. eksklusiv moms. Horsens Cityforening har påtaget sig at fa
den etableret, men det betyder naturligvis ikke, at man

skal betale for de forretningsdrivende, der ikke er medlem
af cityforeningen. Udgangen
pa diskussionen blev, at foreningen vil henvende sig til ikke-medlemmer og bede dem
betale deres andel af juleudsmykningen til Horsens Cityforening.
Optiker Preben Dydensborg gennemgik regnskabet.
Der er indtægter pa 813.855
kr. og udgifter pa 624.933 kr.
Der er således et pnt overskud pa 188.922 kr., men foreningen står også over for store
udgifter - bl.a. til juleudsmykningen.
Til forretningsudvalget
valgtes farvehandler Karl
Larsen, Torvet, i stedet for
kasserer materialist Kaj Jensen, Torvet, der ikke ønskede
genvalg.
Radioforhandler Henning
Reinholdt orienterede om cityaviserne, som man ikke mener er gode nok. De er blevet
tyndere, kedeligere og med
færre annoncer. Reinholdt
mente, at man skulle lave en
mere aggressiv avis.
Flertallet af medlemmerne
pa generalforsamlingen
ønskede dog ikke en avis med
slagtilbud, men en avis, hvor
man vil annoncere med kvalitet og oplevelser i forbindelse
med at handle.

Gæstetalere
Etter generalforsamlingen
var der indlæg fra to gstetalere, arbejdsmarkedskonsulent Ellen Rye fra kommunens jobcenter pa Fuglevangsvej og afdelingsingeniør Ole
Helboe Nielsen, Horsens
Kommune.
Ellen Rye fortalte, at Jobcentret arbejder med et budget pa 110 mill. kr. Det er
gruppen af unge arbejdsløse
mellem 18 og 25 år, hun beskæftiger sig med. For denne
gruppe har samfundet forpligtet sig til at gore
kontahjælpeiv-dtsg,ae
unge skal yde for at nyde.
Arbejdsmarkedskonsulenten fortalte om de aktiveringstilbud, Jobcentret kan tilbyde
de unge ud fra deres egne
øn-sker og evner.
- I 1994 skal vi give aktiveringstilbud til 1300-1400 unge, og mange af dem vil gerne i
gang i det private erhvervsliv.
Afdelingsingeniør Ole Helboe Nielsen kom i sit indlæg
bl.a. ind pa de trafikale forhold i den ny bymidte. Han
oplyste, at der formentlig pa
det næste byrådsmøde vil blive taget beslutning om forbud
mod drikkeri i bymidten og givet tilladelse til parkering pa
Søndergade i aften- og nattetimerne, hvor der ma køres pa
gaden. (can)

