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HORSENS - To lokale
institutioner -
Inge-niørhøjskolen og Sta-
tens jordbrugstekniske
Forsøg - skal samarbej-
de med Kina om udvik-
ling af en ny type plove
til det kinesiske land-
brug.

Udviklings-projektet, der
arbejder med et budget på ca.
en million kroner, er kommet
på plads i forbindelse med et
besøg i Kina, som tre medar-
bejdere fra Ingeniørhøjskolen
lige er vendt hjem fra.

De tre er rektor Foul Holm
Nielsen, prorektor Hans Jon
Hansen og lektor på agro-lini-
en Jørgen Maagaard Peder-
sen.

På den kinesiske side er
partnerne Landbrugs-univer-
sitetet i den kinesiske hoved-
stad Beijing og kinesiske land-
brugsmaskin-fabrikker.

Danskerne skal hjlpe med
udviklingen af plovene, som

derefter skal produceres i Ki-
na.

Plov-projektet er kun et en-
kelt af resultaterne af de tre
danskeres 14 dage lange op-
hold i Kina.

Et andet resultat er - som
omtalt på forsiden af dagens
avis - oprettelsen af et kontor i
Tianjin.

Kontoret vil komme til at
spille en rolle i plov-projektet,
men skal også assistere om-
kring udveksling af studeren-
de og lrere mellem Danmark
og Kina og formidle kontakter
mellem danske og kinesiske
virksomheder.

Skal tjene sig hjem
Kontoret er etableret med

midler, som skolen har tjent
på sin indtgtsdkkede virk-
somhed, d.v.s. bl.a. efterud-
dannelse og kurser.

På tilsvarende vis vil det ar-
bejde, kontoret skal yde for
danske virksomheder, foregå
på kommerciel basis.

- Kontorets fremtid
afhænger nøje af aktiviteten og af
indtjeningen fra bl.a. bistan-
den til danske virksomheder,
siger Poul Holm Nielsen.

De ca. 25 møder, de tre dan-
skere holdt i Kina, har bragt
en række muligheder for da-
gen, og på den baggrund vil
danske virksomheder nu blive
indbudt til molder.

Det drejer sig primært om
projekter inden for landbrug,

fødevarer, emballage og,
tele-kommunikation.

En anden kontakt blev
knyttet til et uddannelses-in-
stitut i Tianjin, som beskfti-
ger sig med udenrigshandel.
Det er et af fire institutter af
denne type i Kina.

- Institutterne svarer no-
genlunde til vores uddannelse
af eksport-ingeniører, siger
Poul Holm Nielsen. Derfor
forventer vi at kunne samar-
bejde bl.a. om gensidige fore-
drag og om praktik-ophold for
studerende.

Ni mill. venner
Som reprsentanter for

Horsens by og Horsens Er-
hvervsråd havde de tre dan-
skere mode med bl.a. vice-
borgmesteren i Tianjin, som
er Kinas trediestørste by med
ni millioner indbyggere.

- Her blev vi bl.a. mødt med
ønsket om, at Horsens og Ti-
anjin kan blive venskabsbyer,
og det vil vi nu lade gå videre
til borgmester Henning Jen-
sen, siger Poul Holm Nielsen.

Der blev også drøftet en af-
tale om samarbejde mellem
Tianjin og Horsens inden for
uddannelse, kultur og tekno-
logi.

- Også dette vil vi lade gå
videre til borgmesteren i
om, at vi kan medvirke til et
mode mellem dansk og kine-
sisk kultur, siger Poul Holm
Nielsen.
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