Byrådsmedlem i Horsens
sikerer en politisag
Tilsynsråd beder statsadvokat gå ind i Naturgas Syd-sagen
HORSENS - Tilsynsrå- rektøren var en sympatitildene for Ribe, Sønder- kendegivelse, men også en erkendelse af, at et samarbejde
jyllands og Vejle amter med den nye bestyrelse, hvor
har bedt Statsadvoka- flertallet bestod af Venstreten i Sønderborg, Pre- folk, og den nye bestyrelsesben Alsøe, efterforske formand Egon Lorentzen,
og eventuelt rejse tilta- Bramminge, var umuligt.
Erling Jensen afviste i gar
le mod samtlige komat kommentere den nye udmunalbestyrelses-med- vikling i naturgas-sagen. Han
lemmer, der sad i besty- er den eneste fra
relsen for Naturgas Syd Horsen-mådt,aibesyrln,d
I/S eller Naturgas Syd de nu kritiserede forhold var
A/S i en periode, hvor, aktuelle.
der efter tilsynsrådenes mening fandt to Overhørte pålæg
I det ene forhold, som
ulovlige forhold sted.
Et af disse medlemmer er
viceborgmester Erling Jensen
(S1, Horsens, der har siddet i
bestyrelsen siden selskabets
start i 1979. I en lang periode,
frem til januar i år, var Erling
Jensen næstformand i bestyrelsen.
I september valgte Erling
Jensen at gå ud af bestyrelsen.
Det skete på et dramatisk
be-styrelsesmøde, hvor selskaets direktør gennem 11 år,
Réne H. Iversen gik og smækede med døren. Erling Jenns beslutning om at følge di-

b

tilsynsrådene ønsker undersøgt,
har Naturgas Syd undladt at
efterkomme et pålæg fra tilsynsrådene den 17. maj sidste
år. Pålægget gik ud på, at Naturgas Syd ikke matte have
nogen form for økonomisk interesse i Dancco Praha, der
opererer i Tjekkoslovakiet.
Gasselskabet afgav også urigtige oplysninger til
tilsynrådefbuaomnpr
"parkeringsløsning" af nogle
aktier i selskabet Grunicos A/

S.

Det andet forhold er
omgåelse af det kommunale løn-

handlinger har givet Naturgas Syd økonomiske tab.
Rådene forbeholder sig også ret til at rejse Here straffeog erstatningssager, hvis undersøgelser viser, at der er andre graverende forhold i naturgasselskabet.

Ser nærmere pa
advokat-rapport

Statsadvokaten i Sønderborg
skal nu undersøge om Erling
Jensen og hans bestyrelseskølleger i Naturgas Syd har
føretaget nøget ulovligt.
system. Det er sket ved at ansætte personale fra Naturgas
Syd A/S til høje lønninger i
moderselskabet I/S, dels i
form af fast udlejede medarbejdere og dels i form af konsulentbistand.
Udover disse to ting forbeholder tilsynsrådene sig ret ti]
at rejse erstatningssag, hvis
bestyrelses-medlem mern es

Tilsynsrådet har også set
nærmere på den forundersøgelsesrapport, som er udarbejdet af advokatfirmaet BechBruun & Trolle.
- Men da der nu skal foretages en mere tilbundsgående
undersøgelse af selskabets
forhold, har vi besluttet at afvente, hvad den viser, siger
formanden for Tilsynsrådet i
Ribe amt, Henrik MoltkeLeth.
- I forbindelse med den nye
undersøgelse har vi bedt om at
blive holdt løbende underrettet om, hvad der kommer
frem, for at være sikre på, at
der ikke er forhold, som når at
blive forældet med hensyn til
retsforfølgelse, inden undersøgelsen bliver afsluttet. (ann)

