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Borgmester Ove Jensen
ud af byrådet 15. juli

Det sker efter næsten et års overvejelser og i forbindelse med 70 års fødselsdagen, 
siger han Viceborgmester Holger Sørensen næsten sikker efterfølger

70 års fødselsdagen på Bastilledagen den 14, juli 
bliver borgmester Ove Jensens sidste dag som med-
lem af Horsens byråd. Efter adskillige måneders over-
vejelser vil han i byrådets møde på tirsdag anmode 
om tilladelse til at udtræde efter mere end 37 års kom-
munalt arbejde, og det ventes, at anmodningen imøde-
kommes, som den foreløbig er blevet det af den social-
demokratiske byrådsgruppe og af økonomiudvalget på 
dets møde i går.

Hvem der skal efterfølge Ove 
Jensen i borgmesterstolen, afgø-
res senere af det samlede by-
råd, men der er gennem årene 
indenfor Socialdemokratiet i 
Horsens skabt tradition for, at 
det af partiets byrådsmedlem-
mer, som på opstillingsmødet

har opnået det næststørste antal 
stemmer, bliver viceborgmester 
og i givet fald efterfølger borg-
mesteren. Derfor var den so-
cialdemokratiske gruppes ind-
stilling af murer Holger Søren-
sen til viceborgmesterposten 
også enstemmig.

Albert Rasmussen 
igen i byrådet

Det er da også sandsynligt, at 
hele gruppen vil samles om 
Holger Sørensen, når der skal 
foretages indstilling til det sam-
lede byråd om valget af Ove 
Jensens efterfølger.
Derimod kan med mindre be-

stemthed forudsiges om, hvem 
der indstilles til viceborgme-
sterposten. De efterfølgende 
pladser ved kommunalrådsbor-
det er besat med vejmand J. 
Brorson Nielsen, Dagnæs, 
socialudvalgsformand Elva 
Jensen, folketingsmedlem 
Henning Jensen, baneformand 
Henry Jacobsen, Hatting, og 
arbejdsformidler Erling 
Jensen.
Socialdemokratisk suppleant 

til byrådet er inspektør Albert 
Rasmussen. Også i forrige by-
rådsperiode rykkede han som 
suppleant ind i byrådet, hvis 
arbejde han således er fuldt 
fortrolig med.

Mærker tydeligt, 
at man ikke er 35

anstrengende og tidkrævende 
opgaver at løse lige siden. Først 
var der alle forhandlingerne om 
kommunesammenlægningen, og 
jeg hører til dem, der glæder 
sig over, at vi på denne egn 
slap nogenlunde gnidningsløst 
gennem disse forhandlinger og i 
nogenlunde enighed nåede frem 
til et resultat. Siden har der 
været samarbejdet med de 
kommunale tjenestemænd om at 
få storkommunen til „at køre". 
Også den opgave er i godt sam-
arbejde blevet løst.
Mange kommunale opgaver er 

løst de sidste to år - den social-
demokratiske byrådsgruppes 
valgoplæg er under indfrielse 
og bliver det helt og fuldt i lø-
bet af fireårs-perioden. Derfor 
synes jeg, at jeg både af hen-
syn til mig selv og til 
kommunen kan tillade mig at 
trække mig tilbage. „
Værnepligten" har den 15. juli 
været på 447½ mån e d . . . .

Fortsætter til 1972 
i amtsrådet

Foreløbig har min anmodning 
været forelagt min gruppe og 
økonomiudvalget, der begge 
enstemmigt vil støtte den - og 
det samme bliver nok tilfældet 
i næste byrådsmøde. Naturligvis 
agter jeg også at orientere be-
styrelsen for Socialdemokratiet 
I Horsens. Samarbejdet er jo 
ikke blot noget, som praktiseres 
lige før og efter et opstillings-
møde hvert fjerde år, men ved

regelmæssige 
tingene.
I min alder går man til regel-
mæssige lægeundersøgelser - og 
en sådan skal jeg til på 
mandag. Men jeg føler mig 
godt tilpas, og det er da min 
hensigt at fortsætte som 
medlem af amtsrådet 
valgperioden ud til 1. april 
1973, siger Ove Jensen.

jeffer.

Borgmester Ove Jensen:
- Efter 447½ måneds „værne-

pligt" må det være nok

Borgmester Ove Jensen siger 
til Hosens Folkeblad, at han 
gennem længere tid har overve-
jet at forlade borgmesterposten, 
men at han først på mødet i 
den socialdemokratiske byråds-
gruppe forrige mandag 
forelagde sagen.
- For et årstid siden havde 

jeg en sygdomsperiode på tre 
uger - fordi kræfterne ligesom 
var trukket ud af ens krop ef-
ter en række anstrengende 
kommunale opgaver, og siden 
har jeg syslet med tanken om 
at trække mig tilbage, siger 
Ove Jensen. - Jeg har det godt 
i øjeblikket - men jeg kan da 
godtmærke, at jeg ikke længe-
er 35.
eg efterfulgte afdøde borg-mes
ter Robert Holm i december 
1966, og der har været yderst 

konferencer om
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