TV Horsens
står stadig
uden penge
Sendestarten må atter udsættes
Bestyrelsen bag TV
Horsens har stadig ikke
fået samlet en eneste
krone sammen, selv om
den havde sat udgangen af november som
frist til at skaffe de
nødvendige 2,6 mill. kr. i
startkapital.
Pengene skulle være hentet
hjem i form aft ugesponsorater
fra 52 firmaer, og bestyrelsen
har ca. 100 firmaer i kikkerten. Endnu er ingen dog blevet spurgt.

Sygdom
- Det skyldes, at der har væ-

ret sygdom i bestyrelsen. Desuden har vi haft travlt med at
finde en erstatning for det ene
af vores bestyrelsesmedlemmer, der er flyttet fra

so,igemrntaåvd,
bogforlægger Johannes Muhlig, Horsens.
Desuden peger han på, at
bestyrelsesmedlemmerne har
haft så travlt med deres eget
arbejde, at der ikke har været
så meget tid som forventet til
at arbejde med TV Horsens.
- Til gengæld har vi Met et
mundtligt tilsagn fra en privat
mand, som vil state projektet
med 400.000 kr. Helt uden betingelser. Men det har vi ikke

Met papir på endnu, siger Johannes Muhlig.
Oprindelig skulle lokal-tv
stationen have vret i luften
for et par måneder siden.
Da tv-stationen i begyndelse af oktober fik den
sneødtilva fDge
Fælleskommunale Radio- og
Fjernsynsnvn for Horsens,
Brdstrup, Juelsminde og
Gedved kommuner, blev
starttidspunktet rykket til
den 1. februar.

1. marts eller 1. april
Men det tidspunkt kan heller ikke holde, erkender Johannes Muhlig.
- Vi ma sandsynligvis udsætte starten til den 1. marts
eller 1. april. Men det gor heller ikke så meget. Blot det
økonomiske grundlag er i orden. Og det skal det nok komme, siger han.
Den nye plan går ud på, at
bestyrelsen vil begynde at
besøge de håndplukkede firmaer
her i december, og så håber
Johannes Muhlig, at antallet
af tilsagn vil være oppe på de
magiske 52 i løbet af januar .
- Vi gar ikke videre med at
oprette stationen, for alle pengene er i hus. Vi vil ikke satse
noget igennem, understreger
bestyrelsesmedlemmet. (jala)

