
Ny eksperthjælp
til radighed for
Horsens-området

Jydsk Teknologisk Institut har oprettet en afdeling i Horsens
Alle virksomheder I

Horsens-området fir numulighed for at
trække pa eksperthjælp, hvis
der findes problemer i virksom-
heden. Jydsk Teknologlsk Insti-
tut har oprettet en teknologisk
informationstjeneste i Horsens,
hvor virksomheder kan komme
med alle former for spørgsmål.

Hver anden onsdag formiddag
vil konsulent Kaj Riis-Antonsen
på Horsens tekniske skole,
Slotsgade 11, side parat til at
hjlpe og vejlede folk og fir-
maer indenfor erhvervslivet.

Informationstjenesten har al-
lerede vret prøvekørt godt en
maned, og interessen for at
søge vejledning hos konsulenten
har været stor. I langt de fleste
tilfælde har Riis-Antonsen v-
ret til stor nytte for de
opsøgende.

Der lægges ingen
begrænsning pa arten af spørgsmål til
den teknologiske informations-
tjeneste. Hvis en virksomhed
pludselig har Met „vokseværk",
kan informatinstjenesten prove
at få et overblik over proble-
merne og påvise, hvor hjælpen
skal sættes ind.

Hvis en virksomhed er i den
modsatte situation og mangler
kapital, kan informationstjenes-
ten opstille budgetter og henvi-
se til likvidttetsmuligheder. Tje-
nesten har et godt overblik
over, hvor lånemulighederne er
bedst.

Tjenesten vil også stå til rå-
dighed for endnu ikke startede
virksomheder. Her kan man
f.eks. hjæpe med at finde eks-
portmuligheder til virksomhe-
den.

Konsulent Riis-Antonsen si-
ger:

- Jeg betragter mig selv som
en huslæge. Jeg skal finde frem
til sygdommen og konstatere,
hvor det er galt. Jeg må stille
diagnosen og henvise til de rig-
Lige specialister.

virksomhed ma lukke.
I tilknytning til tjenesten er

der nedsat et udvalg, der re-.
præsenterer lokale erhvervsor-,
ganisationer og institutioner for
erhvervsmæssig undervisning.
Udvalget arbejder ligesom tje-
nesten under et strengt fortro-
lighedsprincip, og samtidig er
det ansvarlig over for Horsens
byråd, der yder økonomisk stet-
to til tjenesten.

Jydsk Teknologisk Institut
har oprettet en række informa-
tionstjenester i Jylland. Insti-
tuttet har hovedsæde i Arhus,
men med to faste centre i Es-
bjerg og Hjørring.

Konsulenten for Horsens-om-
rådet Kaj Riis-Antonsen, Arhus
sidder på Horsens tekniske sko-
le den 2. og 4. onsdag formid-
dag i hver maned. Skolen for-
midler dog også kontrakten på
ugens øvrige dage.

Hans forudsætninger for at
vejlede virksomheder Hor-
sens-området er følgende: Ud-
lært snedker, møbelfabrikant,
organisationsformand indenfor
snedkerfaget. Økonomisk
dannelse på Niels Brock's Han-
delsskole. En del rejser i udlan-
det med. kontakter til blandt
andet håndværksorganer i Vest-,
tyskland.

Ahl-.

- Jeg kan jo ikke være inde i
alle enkeltheder, men hvis jeg
har Bode kontakter til speciali-
ster, ved jeg,' hvor problemet
eventuelt kan loses. Nogle af
mine	 specialistkontakter	 er
f. eks. Horsens tekniske Biblio-
tek og den tekniske skole.

Ved ikke at de
kan fa bistand

- En of grundene til, at vi
opretter en informationstjenes-
te, er, at mange mindre virk-
somheder rundt om i landet
ikke ved, at de kan få bistand,
hvis de har problemer i deres

virksomhed. Derfor skal vi
overbevise de små virksomhe-
der om, at de kan indhente
værdifuld hjælp her.

- Informationstjenesten er
ikke en konkurrent til banker
eller revisorer. Derimod vil vi
gerne have dem i samarbejdet
blandt eksperterne.

-Grundformålet med tjene-
sten er at styrke det danske er-
hvervsliv og særlig de mange
små virksomheder. Vi mener, at
de mindre virksomheder er
sundest for et land som Dan-
mark. De er mere flexible end
store virksomheder, og kata-
strof	 er ikke så stor, hvis en
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