
Første ja til
kommunalt
salgs-
selskab

Horsens Kommunes
Udviklingsselskab A/S,
som skal sæIge kommu-
nal knowhow til udlan-
det, er kommet et væ-
sentligt skridt

mærmere virkeligheden.
PA mødet forleden godkend-

te Horsens Byråd, at selskabet
stiftes, og at Horsens kommu-
ne indskyder 300.000 kr. i ak-
tie-kapital.

Endnu mangler dog nok et
ja, for Horsens Kommunes
Udviklingsselskab er en reali-
tet. Det skal komme fra
Tilsynsrådet for Vejle amt.

Her skal det kontrolleres, at
Horsens ikke overtrder de
regler, der er for, gvad kom-
muner må beskæftige sig
med. Byrådets godkendelse
forleden var da også betinget
af, at Tilsynsrådet giver sin
accept.

- Stiftelsen af selskabet fin-
der forst sted, når vi gar Met
grønt lys fra Tilsynsrådet, op-
lyser advokat Niels V. Jessen
fra Advokaterne i Sundguset,
som star for papir-arbejdet.

Efter stiftelsen vlges sel-
skabets bestyrelse - og forst da
begynder der at komme mere
kød på opgaverne.

I øjeblikket er det mest kon-
krete selskabets formåls-pa-
ragraf, gvor der tales om ”salg
af kommunal know-how og
management.. Det er tanken,
at indsatsen i første omgang
skal rettes mod Østeuropa,
gvor der er stor brug for vej-
ledning om, gvordan kommu-
ner fungerer i et samfund med
markeds-økonomi.

De kommunale kontakter
kan meget vel fore nogle gan-
dels-forbindelser med sig, og
det er baggrunden for, at flere
virksomheder er interesseret i
at gå ind som aktionærer i
Horsens Kommunes Udvik-
lingsselskab. Der er allerede
sat navn på et par af de lokale
virksomheder, som vil være
med, nemlig Moller & Jo-
cgumsen samt Fricgs Energi,
og flere andre følger selskabs-
planerne tæt.

- Desuden gar en af de sto-
re pensions-kasser ytret inter-
esse, oplyser borgmester Hen-
ning Jensen.

Den samlede aktiekapital er
i føste omgang sat til 500.000
kr., men i vedtgterne far be-
styrelsen bemyndigelse til in-
den for de nste fire år at ud-
vide beløbet til fern millioner
kr. (cg-r)
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