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Handelsstandens førstemand
Advokat Mogens Lyster 

Poulsen holder meget af 
Horsens. Han holder så me-
get af byen, at han er en af 
dem, der gerne vil gøre en 
ekstra indsats og bruge tid 
på at gøre Horsens til en 
endnu bedre by at leve og 
arbejde i.

Med den indstilling er Mo-
gens Lyster Poulsen den ret-
te mand på formandsposten i 
Horsens Handelsstands-
forening. Han er nyvalgt 
formand og afløser den kon-
stituerede formand, møbel-
polstrer Ole Jensen.

Det er en stor opgave, Ly-
ster Poulsen går ind til. Hor-
sens Handelsstandsforening 
har altid været en meget ak-
tiv forening, der har gjort 
meget for sine medlemmer 
og for den by, de virker i. 
Men det ved Mogens Lyster 
Poulsen alt om. Han har væ-
ret med i bestyrelsen siden 
1984 og medlem af forenin-
gen siden slutningen af 70'
erne.

Handelsstandsforenin-
gens betydning er blevet 
større og større med årene, 
mener den ny formand. Jo 
større konkurrencen udefra 
bliver, jo større behov er der 
for, at industrien, detailhan-
delen, kommunen, turismen 
og kulturen i byen arbejder 
sammen.

Lyster Poulsen er af den 
overbevisning, at en bys kul-
turliv er af stor vigtighed. 
Hvis en virksomhed plan-
lægger at flytte til Horsens, 
vil den naturligvis gå ind og 
undersøge en række pri-
mære faciliteter, som er 
nødvendige for virksomhe-
dens drift. Men der er som 
regel også nogle medarbej-
dere, der skal flytte med, og 
på det område er det afgø-
rende, hvordan byens kul-
turliv er skruet sammen. 
Der skal være uddannelses-
faciliteter, sportsfaciliteter, 
mulighed for at dyrke og lyt-
te til musik, at gå i teater, på 
kunstudstillinger og muse-
er. Hvis alle disse ting er op-
fyldt, så er det lettere at få 
folk til at flytte med en virk-
somhed.

Mogens Lyster Poulsen.

DAGENS PORTRÆT
Et godt sygehus med et 

godt image er også af stor 
betydning for en by, og i 
Horsens må vi stå sammen 
og bakke op om sygehusets 
position i Vejle amt, mener 
den ny handelsstandsfore-
nings-formand.

En af de opgaver, som 
Lyster Poulsen qua sin be-
styrelsespost har arbejdet 
med inden for det seneste 
års tid, er at etablere en ny 
afdeling, Horsens Cityfore-
ning. Der er netop blevet ud-
delt informationsmateriale 
til detailhandelen, liberale 
erhverv og pengeinstitutter i 
Horsens midtby, og materi-
alet vil blive fulgt op af et 
besøg fra Horsens Handels-
standsforening. Ideen med 
at oprette en forening i fore-
ningen er at bringe cityfore-
ningens medlemmer tættere 
sammen i en stærk enhed 
med bl.a. fælles markedsfø-
ring. Har detailhandelen det 
godt, har de liberale erhverv 
det også godt, og det er en af 
handelsstandsforeningens
fornemmeste opgaver at få 
styrket detailhandelen. Men 
det koster penge at lave 
markedsføring, og derfor 
har man ment, at det vil væ-
re mest rimeligt at lave en 
cityforening i handels-
standsforeningens regi, men

med et selvstændigt regn-
skab.

Advokat Lyster Poulsen 
mener, at en af Horsens 
Handelsstandsforenings 
fornemmeste opgaver er at 
formidle et godt og solidt 
samarbejde mellem detail-
handelen og industrien i 
Horsens, og det har forenin-
gen mulighed for, fordi den 
har begge kategorier som 
medlemmer. Man skal ”ud 
med mappen« fra Horsens 
for at få mere industri til by-
en - ikke blot ud i det øvrige 
Danmark, men ud over lan-
degrænsen. Det er en opgave 
for handelsstandsforenin-
gen, der skal løses i samar-
bejde med bl.a. Horsens Er-
hvervsråd og Horsens Kom-
mune. Handelsstandsfore-
ningen kan være med til at 
lave en »tænketank», mener 
Lyster Poulsen. Det er altid 
godt med mange tanker og 
ideer - så er der mulighed for 
at luge nogle væk.

Nok er Mogens Lyster 
Poulsen glad for Horsens, 
men han har ikke kastet he-
le sin kærlighed på byen. 
Han har ikke glemt sine rød-
der, der er solidt plantet i 
Vendsyssel, og her findes 
stadig en del af hans hjerte. 
Han er født i den lille by 
Bindslev nord for Hjørring, 
hvor det næsten altid blæ-
ser, og sandet fyger. Lyster 
Poulsen er student fra Hjør-
ring Gymnasium, og efter 
eksamen var han lærer et 
års tid, inden han beyndte 
historiestudiet på Århus 
Universitet. Efter, at have 
taget første del fandt han 
imidlertid ud af, at han ikke 
ville være gymnasielærer. 
Han aftjente sin værnepligt 
ved telegraftropperne i År-
hus og startede derefter på 
jurastudiet, som han afslut-
tede i 1970.

Samme år kom han til 
Horsens. Han havde først 
kontor på hjørnet af Nørre-
gade og Smedegade og siden 
1977 i Nørregade 51. Han er 
gift med socialpædagog Ben-
te Lyster Poulsen, og ægte-
parret har tre børn - to pi-
ger, hvoraf en er sygeplejer-

ske og en studerende, samt 
en søn, der er kadet.

Mogens Lyster Poulsen er 
kendt som en munter sjæl 
og en god kammerat. Kam-
meratskabet dyrker han 
bl.a. i Lions Club Horsens 
Bygholm. I klubben er der 
en snes medlemmer, så alle 
er aktivt involveret i arbej-
det, der har to formål, nem-
lig at skrabe så mange penge 
som muligt sammen til vel-
gørende formål - og at hygge 
sig.

Kammeratskabet dyrker 
Lyster Poulsen også som jæ-
ger. Han har fra barns ben 
færdedes meget i naturen, 
og for ham er det primære 
ved jagten naturoplevelsen, 
når man står helt stille på 
sin post en tidlig morgen-
stund - og kammeratskabet 
jægerne imellem.

Og endelig har Mogens 
Lyster Poulsen som nævnt 
stadig en del af sit hjerte i 
Vendsyssel. Det har han i 
form af et sommerhus i 
Tversted, hvor familien op-
holder sig så meget som mu-
ligt. Det er det ideelle sted at 
slappe af. Her er der højt til 
loftet, og man kan strække 
armene ud uden at støde 
imod noget. Her er klimaet 
barskt, og blæsten blæser al-
tid. Men Lyster Poulsen be-
finder sig pragtfuldt med 
vind om ørene.

Foruden posten som be-
styrelsesformand i Horsens 
Handelsstandsforening har 
Lyster Poulsen en anden 
formandspost, nemlig i Pan-
ter Rejser. Det er et arbejde, 
som han finder meget spæn-
dende, idet det er et selskab i 
udvikling og med mange ini-
tiativer. Bl.a. er Panter Rej-
ser blevet ekspert i sports-
rejser og er efterhånden fø-
rende på området. Og selv-
om Lyster Poulsen er inkar-
neret sommerhusmand, så 
har han også været på ferie 
med Panter Rejser til Paris. 
Det er en dejlig måde at hol-
de ferie på, forsikrer han. 
Man når at få sin sjæl med, 
og det skal man sørge for i 
alt, hvad man foretager sig. (
can)
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