NY HEDENSTED
Nyt møde om gadelys
JUELSMINDE - For nylig protesterede seks af
Juelsminde Kommunes 20 gadelysforeninger
højlydt over kommunens forslag om at overtage
de private gadelys gratis og gældfrit. De får nu
muligheden for at tale deres sag på et nyt møde
med kommunen.
Det besluttede teknik- og miljøudvalget, da
det onsdags gennemgik de høringssvar,
gadelysforeningerne er kommet med. Anført af de
to største foreninger i Hornsyld og Juelsminde
mener de seks foreninger, at der bør gives
en kompensation for overdragelse af gadelysene.
- En lille kompensation kan muligvis komme på
tale, men det er meget svært at gøre retfærdigt, da
foreningerne hver især er stillet meget forskelligt,
siger udvalgsformand Ole Flemming Lyse (V).
Om det videre arbejde siger han:
- Nedsættelsen af en arbejdsgruppe kan være en
mulighed, men det må vi tale om på det nye møde.
Der er ikke sat en dato på mødet endnu.

Mikrobryggeri i høring
RÅRUP - Politikerne er begejstrede for Frede
Jensens planer om at starte et mikrobryggeri
i Rårup, og projektet sendes nu i høring.
Det besluttede teknik- og miljøudvalget
i Juelsminde Kommune på et møde i onsdags.
- Vi er meget positive overfor byggeriet, der skal
indrettes i en efterladt landbrugsejendom. Det er et
godt eksempel på god landdistriktspolitik, og vi
tror, at det kan give et godt løft til en landsby
som Rårup, siger udvalgsformand Ole Flemming
Lyse (V).
Kommunen stiller dog som betingelse, at
det nye mikrobryggeri højst får fem ansatte og højst
producerer 250.000 l øl om året, hvilket harmonerer
godt med Frede Jensens plan for 100.000-150.000 l
øl om året.

Foredrag og frokost
RASK MØLLE - På onsdag kl. 10.30 inviterer
Møllebo til påske komsammen.
Her vil Ole Nielsen fortælle om sit liv som
fritidsdykker. Han har bl.a. dykket i Røde Havet,
og der vil blive vist lysbilleder af skibsvrag,
blæksprutter og hajer.
I forbindelse med foredraget vil der være lidt til at
skylle halsen med. Kl. 11.30 serverer køkkenet
frokost bestående af sild og hjemmelavet
karrysalat, skidne æg og rejer, stærk ost med brød
og kaffe og chokolade. Aktivitetscentret vil være
vært med snaps, øl og vand, som vil kunne
købes i cafeteriet.
Det koster 60 kr. at deltage. Tilmelding skal ske
til køkkenet senest på mandag.

Lokalplan for Bjerre klar
BJERRE - En lokalplan for udstykningen af 27
byggegrunde på Neder Bjerrevej er nu klar
og sendes ud i høring.
Politikerne i Juelsminde Kommunes teknik- og
miljøudvalg godkendte i onsdags den foreslåede
lokalplan, og borgere og myndigheder har nu otte
uger til at komme med eventuelle indsigelser.
Der er ikke flere byggegrunde i Bjerre, og derfor
ser politikerne meget positivt på Steffen Nielsens
ide om en ny udstykning, så længe det foregår
i etaper. Han har fået flere forespørgsler og er klar
til at byggemodne de første grunde med det samme.
Det er der med den nye lokalplan nu banet vej for.

Asfalt på plads
GLUD - Det store kloakarbejde har i lang tid
generet byens borgere, men nu lysner det.
Der er praktisk taget asfalteret alle steder, bl.a.
på den gennemgående vej Sønderbakken. Det
glæder bl.a. Anja Skibsted fra Glud Mejeri, som har
butik lige midt i det hele.
- Mine kunder har længe haft problemer med at
komme frem, så det er selvfølgelig dejligt, at jeg nu
endelig kan få gang i forretningen igen.

Cirkus til Juelsminde
JUELSMINDE - På mandag kommer Cirkus
Dannebrog til Juelsminde. Klovne, elefanter,
kameler og et hold flyvende brasilianere indtager
storstranden. Forestillingen spiller kl. 19.

6. klasse fra Rårup Skole stod for underholdningen,
da der forleden var skole fest på Rårup Skole.

Elever i Bagdistan
RÅRUP - Rårup Skole holdt skolefest for 4.-7 klasse
torsdag aften. 6. klasse opførte „Oprøret
i Bagdistan“, som de selv havde lavet kulisser og
syet kostumer til. Bagefter var der diskotek
og forskellige konkurrencer bl.a. amerikansk lotteri.

Er blevet ansat
i det private
erhvervsliv
Af Hanne Vammen
ULDUM - Med et job for
et rekrutteringsbureau
i hjertet af Århus er
Tørring-Uldum
Kommunes borgmester, 51årige Kirsten Terkilsen
(V), på vej mod en ny
fremtid.
Kirsten Terkilsen har
som chefkonsulent haft sin
første arbejdsdag for bureauet Trapez, der rekrutterer arbejdskraft for virksomheder i hele Danmark
til specialist-, mellemleder- og lederfunktioner inden for bl.a. administration, salg og marketing, logistik og indkøb, produktion
og økonomi.
Indtil 1. januar 2007,
når Tørring-Uldum Kommune indgår i en ny storkommune sammen med
Hedensted og Juelsminde
Kommuner, bliver der dog
kun tale om arbejde på freelance-basis.
- Jeg er klar over, at jeg
har et borgmester-job året
ud, og jeg er meget bevidst
om, at min opgave er at sikre, at Tørring-Uldum kommer godt ind i den nye storkommune.
- Men de nye tiltag, som
skal sættes i gang, vil være
forankret i den nye kommune, og derfor vil mængden af opgaver hen ad vejen blive mindre. Jeg er
vant til at have en travl

- Jeg har i min tid som borgmester været glad for kontakten til virksomhederne, siger Kirsten Terkilsen, der glæder
sig til arbejdet i rekrutteringsbureauet Trapez, hvor hun skal matche virksomheder med kvalificeret arbejdskraft.
(Foto: Søren E. Alwan)
hverdag og vil benytte tiden til at skabe mig en tilværelse, efter borgmestertilværelsen er slut, siger
hun.

Tilbage i sadlen
Kirsten Terkilsen blev
valgt som borgmester for
Tørring-Uldum Kommune
i november 2001, og hun
kan se tilbage på en periode på fire år, hvor hun har
lært utrolig meget.
- Man lærer noget om eg-

ne grænser og at træde ud
over grænserne. Det er meget udviklende, og du får
indsigt i mange ting. Jeg
har været glad for perioden
som borgmester, fortæller
hun.
Det var da også i håbet
om at kunne sætte sig i borgmester-stolen i Ny Hedensted Kommune, at Kirsten Terkilsen i efteråret
stillede op som spidskandidat for Venstre i de tre
sammenlægnings-kommuner. Men hun måtte på

valgnatten i november se
sig slået af borgmesteren
for Hedensted Kommune,
socialdemokraten Jørn Juhl Nielsen.
- Når man har lagt så
meget sjæl i en ting og er
med i fuld offentlighed hele tiden, kræver det noget
af én selv og ens omgivelser, når det så glipper. Man
kan være brysk bagefter og
have brug for at komme tilbage i sadlen igen. Og så er
det vigtigt at spotte efter
de gode ting, som kan give

én noget i tilværelsen, siger hun.

Flere tilbud
Selv om Kirsten Terkilsen erkender, at tiden efter
valget i november har
været hård, har det været
en trøst, at hun har kunnet
se tilbage på et godt personligt valg - hun fik 3349
personlige stemmer og
dermed plads i sammenlægningsudvalget.
- Også for Venstre var

valget godt. Der, hvor det
ikke lykkedes, var på konstitueringsplan, siger hun.
Selv om Kirsten Terkilsen har været klar over, at
det fra den ene dag til den
anden kunne være slut som hun selv udtrykker
det: I politik er man ikke
ansat, der er man valgt, og
verden kan forandre sig
meget hurtigt - har hun
skullet bruge tid på at
overveje sin arbejdsmæssige fremtid.
Da hun blev valgt som
borgmester for Tørring-Uldum Kommune, arbejdede
hun som arbejdsmarkedskonsulent i Hedensted
Kommune, og hun fik orlov
med mulighed for at komme tilbage.
Kirsten Terkilsen har
imidlertid haft ønske om at
prøve noget nyt, og hun har
- uden at have søgt job kunnet overveje flere tilbud, inden hun takkede ja
til Trapez.
- Jeg har i min tid som
borgmester været glad for
kontakten til virksomhederne. Det værdigrundlag,
som Trapez har, tiltalte
mig. Det handler om engagement og kvalitet, og at
glæden skal sidde med til
bords, når man arbejder,
og jeg ser frem til arbejdet,
siger hun.
Det er meningen, at Kirsten Terkilsen skal arbejde
en del hjemmefra, hvor
hendes opgave bliver at opdyrke området, og der er
tale om på sigt at oprette
en afdeling med fokus på
Syd- og Sønderjylland.

Nyt anlæg og ny medejer
Robert og
Kjær holdt
fest i går
Af Elisabet D. Hyttel
JUELSMINDE - I går
kunne virksomheden
Robert og Kjær på Industrivej i Juelsminde fejre et nyt produktionsanlæg og ejerskifte.
Firmaet producerer Perform. Det er et alternativt
materiale
til
taginddækning, som bruges i stedet for bly, der forurener
miljøet. Det nye anlæg kan
producere 120.000 kvm
materiale om året, hvilket
er en fordobling i forhold til
det gamle anlæg.
I går holdt virksomheden reception, hvor Performs opfinder, Poul Meier,
kunne fortælle om, hvordan Perform egentlig blev
til.
- Det begyndte faktisk
med et sommerhus, fortæller Poul Meier, der bor i
Farum og i mange år har
været ansat hos Brüel og
Kjær.
Poul Meiers kone, Hanna, havde nemlig overtaget sin mors sommerhus
ved Skallerup Klit. Huset
var gammelt, men Poul
Meier besluttede at sætte
det i stand. Der skulle selvfølgelig en brændeovn i, og
til skorstenen skulle der
bruges bly til inddækning.
- Jeg er gør det selvmand, men ikke håndværker, så jeg kunne ikke få
det til at sidde, som jeg ville. Det bulede og knækkede, husker Poul Meier med
et smil.

Som hønsenet

Matrikel 26 AD, Vejlevej 113, Stouby
Sælger: Dorte Askhøj m.fl.
Køber: Martin F. Olesen
Ejd.værdi: 980.000

Han tænkte med det
samme, at det måtte han
da kunne gøre bedre. Men
det var først, da han via sit
job som specialist for Teknologisk Partnerskab, fik
en opgave, at der kom fart
i tingene. Ventilationsfirmaet Exhausto fra Fyn ville gerne have et alternativ
til inddækning med bly, og
da Poul Meier i forvejen arbejdede meget med mil-

Matrikel 7 AT, Oensvej 122, Oens By, Ølsted
Sælger: Oluf Jørgensen
Køber: Bodil Else Jørgensen
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Borgmester klar til nyt job

EJENDOMSHANDLER

Matrikel 10 B, Kragelund Skovvej 1, Lindved By
Sælger: Annette Lundstrøm
Køber: Thomas Vadstrøm
Ejd.værdi: 1.200.000
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Anders Kjær Jørgensen, Jess Robert, opfinder Poul Meier og salgschef Jesper Quist kunne i går sætte skub i yderligere produktion af Perform med
det nye anlæg. (Foto: Søren E. Alwan)
jørigtig konstruktion, var
han straks med på opgaven.
- Jeg havde jo selv prøvet
at stå og kæmpe med blyet. Jeg fik faktisk ideen til
Perform fra noget, jeg havde set i børnehaven, nemlig hvordan børn lavede
nogle figurer med hønsenet og papmache, forklarer
Poul Meier.
Det idé overførte han til

Perform, som består af et
aluminiumsgitter beklædt
med gummimasse.
- Fordelen er, at materialet kan give sig. Det kan
strækkes og presses sammen, uden at det giver sig
andre steder, fortæller Poul Meier, der startede produktionen hjemme i sin
stue.
Da Poul Meier med støtte fra Miljøstyrelsen havde

Perform klar, gjaldt det om
at finde en producent. Poul Meier havde mange af
de store firmaer i tanker,
men så kom Anders Kjær
Jørgensen fra Juelsminde
ind i billedet.
- På Juelsminde Aluminium havde vi hørt, at der
kom et forbud mod bly,
men vi kunne ikke finde et
alternativ, fortæller Anders Kjær Jørgensen.

Han kontaktede derfor
Miljøministeriet og fik via
Miljøstyrelsen
kontakt
med Poul Meier. Efter nogle test og møder blev parterne enige om, at Anders
Kjær Jørgensen skulle producere Perform, og i 2002
blev stiftede han sammen
med Jess Roberts firmaet
Robert og Kjær.
- Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det skulle

Rapport anbefaler stop for bly
JUELSMINDE - Miljøstyrelsen
har netop offentliggjort en
rapport, der anbefaler at forbyde
al brug af bly.
Allerede i 2002 kom der en
bekendtgørelse, der forbød brug
af bly i byggeriet. Problemet
med at bruge bly til huse er, at
metallet vaskes ud og kan ende
i grundvandet.
Men forbuddet gælder kun nye
huse. Hvis man bygger om eller
til eksisterende huse, må man
gerne bruge bly. Den undtagelse
har ikke sænket forbruget at bly,

og nu konkluderer en rapport fra
Miljøstyrelsen så, at man sagtens
kan indføre et totalt forbud mod
at bruge bly.
„Hvad angår brugen af bly ...
vurderes, at den generelle undtagelse for brug af bly ved
reparation, om- og tilbygning
af huse kan ophæves ... da der
i dag findes tilfredsstillende
alternativer til alle formål“,
hedder det i rapporten, der er
udarbejdet af ingeniørfirmaet
COWI.
Den eneste undtagelse,

rapporten anbefaler, er
bevaringsværdige bygninger.
- Vi har selvfølgelig
konkurrenter på markedet, men
en ny bekendtgørelse vil betyde
meget for vores salg og for miljøet
selvfølgelig, fortæller salgschef
Jesper Quist.
Nu er det så op til
miljøminister Connie Hedegaard
(K) at fremlægge et lovforslag,
der ophæver undtagelserne. (hyttel)

være et lille firma fra Jylland, der skulle producere
Perform, men jeg kan rigtig godt lide ånden her. Vi
tænker ens, og Perform er
deres liv og sjæl i stedet for
bare et biprodukt, fortæller Poul Meier, mens han
kigger ud i hallen, hvor receptionsgæsterne får vist
det nye anlæg frem.

Ejerskifte
Receptionen i går var
samtidig en slags farvel til
Anders Kjær Jørgensen.
Han træder ud af Robert og
Kjær, men bevarer 10 pct.
af ejerskabet.
- Det lyder måske mærkeligt, fordi det er nu, der
for alvor er kommet gang i
firmaet. Men jeg har brug
for at rette mit fokus på Juelsminde Aluminium, forklarer Anders Kjær Jørgensen,
I stedet indtræder Robert og Kjærs salgschef,
Jesper Quist, som medejer
af firmaet.
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