Efter længere tids sygdom er en af
Horsensegnens

kendte

mænd,

sognefoged. gdr. Jørgen Juul, Hatting, død i en alder af 74 aar. Jer-gen
Juul begraves I dag i stilhed pen.
Hatting kirkegaard. Han havde
været alvorligt syg siden oktober
og havde maattet lade sig indlægge
paa sygehuset I Vejle. Herfra blev
han overført til Hornsyld sygehus,
men blev 2. juledag paany ført til
Vejle sygehus, hvor døden indtraf
I tirsdags.
Med Jørgen Juul er en
personlighed gaaet bort. Lige siden
sin tidligste ungdom havde han
deltaget
det offentlige liv, og gennem en
menneskealder blev det et mangesidet virke, han kom til at udfolde.
Allerede I 1913 var Jørgen Juul
som en stærkt politisk interesseret
ung mand med til at stifte Venstres Ungdom. I. C. Christensen ,
havde i sit blad „Tiden" slaaet
stærkt til lyd for oprettelsen af
Venstre-ungdomsforeninger landet
over til videre udbredelse at de liberale ideer. Jørgen Juul blev saa
begejstret for I. C. Christensens
idé, at han skrev til I. C. og meldte
sig under fanerne, hvad der omgaaende resulterede 1 en opfordring til
at begynde et arbejde for VU paa
Horsensegnen. Med stor energi og tro
paa VU's berettigelse tog Jørgen
Juul fat, og sammen med ligesindede udførte han et stort arbejde
for at skabe interesse for sagen
blandt Horsensegnens ungdom.
Han blev ikke medlem af den første bestyrelse, men overtog senere
formandsposten. For mange aar siden blev han udnævnt til æresmedlem af VU.
Jørgen Juul var livet igennem
landmand og drev med dygtighed
sin fødegaard i Hatting, men ved
siden af blev hans evner taget
brug paa mange omraader I offentlighedens tjeneste. Embedet som
sognefoged overtog han efter faderen.
I en lang aarrække var han medlem af
bestyrelsen
for
Horsens
Landbrugsforening, og han blev revisor i Horsens Andelsslagteri, ved
hvis generalforsamlinger han ofte
var en myndig dirigent. I en aarrække var han medlem af HattingTorsted sogneraad.
En sag, der laa Jørgen Juul meget paa sinde, var elektricitetsforsyningen paa landet, og I en lang
aarrække var han formand for bestyrelsen for Bjerre og Hatting
Herreders Højspændingsanlæg og blev
derigennem ogsaa medlem af
forretningsudvalget
for
Skærbækværket. Af hans andre tillidsposter
kan nævnes hvervet som vurderingsformand I Den alm. Brandforsikring.
Indtil sygdommen slog ham ud,
var Jørgen Juul stadig virksom og
Interesseret under varetagelsen af
de mange hverv, man havde betroet
ham. Han var en kendt skikkelse Ikke
alene paa egnen, men havde ogsaa I
Horsens by mange venner, der satte
pris paa ham for hans gode
forstand og sunde omdømme og for
hans gode humør.
Jørgen Juul, som mistede sin hustru for nogle aar siden, overleves
af en datter og svigersøn, som nu har
den gamle sognefogedgaard.
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