
Sogneraadsforeningen
har valgt ny formand

Det blev sogneraadsformand Therkel Therkelsen, Haurum, og næstfor-
mand blev sogneraadsformand Ejnar Jacobsen, Fruering, mens sogne-
raadsformand Aage Brønd, Salten har overtaget kasserer-posten

Sogneraadsformand Therkel  Ther-
kelsen, Haurum — den ny formand

i Skanderborg Amts Sogneraads-
forening.

Skanderborg Amts Sogneraads-
forening harvalgt ny formand. 
Det med megen spænding imøde-
sete valg skete i aftes og faldt 
paa en af Skanderborg amts 
kendteste og mest respekterede 
kommunalpolitikere, sogneraads-
formand Therkel Therkelsen, 
Haurum. Som ny næstformand i 
sogneraadsforeningen udpegedes 
sogneraadsformand Ejnar Jacob-
sen, Fruering, mens sogneraads-
formand Aage Brønd, Salten, 
overtager kassererposten.
Den ny formand har i en aarræk-

ke været sogneraadsformand, og i
to perioder — til sidste valg — var 
han medlem af Skanderborg amts-
raad, hvor han ved sin afgang be-
klædte den meget vigtige post som 
formand for vejudvalget — en post, 
der nu er overtaget af amtsraads-
medlem, gdr. Peter Bagger, Gang-
sted.

Vil vække glæde
Mange beklagede dybt, at

Therkel Therkelsen gled ud ved 
sidste amtsraadsvalg. Saa me-
gen større glæde vil det vække naar 
det 1 dag bliver kendt, at Therkel 
Therkelsen er valgt til formand for 
Skanderborg Amts 
Sogneraadsforening. — Denne 
formandspost er meget vigtig, 
men ingen kan nære tvivl om, at 
den vil blive bestridt med dygtighed, 
nidkærhed og retfærdighed af 
Therkel Therkel-sen.

Ogsaa de-øvrige nyvalg vil vække 
stor tilfredshed. Sogneraadsforman-
den 1 Fruering-Vitved, Ejnar Jacob-
sen, vil som næstformand i amtets 
sogneraadsforening kunne supplere 
Therkel Therkelsen paa det bedste. 
Ejnar Jacobsen er ligeledes en dyg-
tig, initiativrig kommunalmand 
med mange friske synspunkter, og 
Aage Brønd fra Salten er ikke min-
dre kendt for dygtighed og desuden 
et udpræget organisations-talent. 
Han er medlem af et stort antal or-
ganisationers ledelse, og han sidder 
i Skanderborg amtsraad.

Gave til den afgaaende
formand — og en tak

Sogneraadsformand Sigfred An-
dreasen, Saaby, der havde ønsket 
at trække sig tilbage fra formands-
posten i Skanderborg Amts Sogne-
raadsforening, blev stærkt hyldet 
ved formandsskiftet i  aftes, som 
fandt sted paa hotel „Niels Ebbe-
sen" i Skanderborg.
Sigfred Andreasen blev hjerteligt 

takket for sine 12 aars virksomhed 
som sogneraadsforeningens dygtige 
og pligtopfyldende formand, og han
fik overrakt en smuk erindrings-

gave. Den hidtidige næstformand, 

Henry Pedersen, Adslev ved Hør-

ning, der ligeledes trak sig tilbage, 

blev ogsaa hyldet for godt arbejde 

sogneraadsforeningen.
.
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