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Offer har
hjernerystelse
- voldsmænd
ikke fundet
Legatmodtagerne er her flankeret af l egatudvalgets formand, Egan Olesen og foreningens formand, Carsten Jørgensen. Privatfoto

12 unge fik 54.000 kroner

Politiet efterlyser
gerningsmænd
til overfald
i Havnegade
Af Camilla Rytz
cary@vafo.dk

Af Flemming Larsen
flla@vafo.dk

VEJLE - Vejle Håndværkerog Borgerforening deler
hvert år penge ud til lovende
unge.
På foreningens generalforsamling forleden
på
Hvids Vinstue modtog de
unge mennesker tilsammen
54.000 kroner. Legaterne
blev overrakt af formanden
for legatudvalget, statsautoriseret ejendomsmægler
Egan Olesen.
De 12 modtagere var Lars
Ravn Gude, Kristian Høy Andersen, Trine Nybo Andersen, Rene Østergaard Markussen, far til Michael Nielsen, Henriette Agger Nød-

delund,
Frederik Agger
Nøddelund, Tobias Emil
Harbo, far til Stephanie Kragelund, Martin Jasykiewicz,
far til Joachim Røjkær Thorhauge, Poul Hebsgaard for
Lolita Bekere.
På generalforsamling orienterede foreningens formand, el-installatør Carsten
Jørgensen, i sin beretning
om foreningens aktiviteter i
det forløbne år, og kunne i
den forbindelse glæde sig
over en – om end beskeden
- fremgang i medlemstallet.
- Vi fik i det seneste regnskabsår et overskud på godt
16.000 kroner, sagde Carsten Jørgensen. Han nævnte
i den forbindelse, at foreningens formue er på godt

205.000 kroner.
Fondskapitalen, hvorfra
der af afkastet uddeles legater til sociale formål, udgør
næsten 520.000 kroner, og i
legatfonden til støtte for unge under uddannelse er formuen på godt 50.000 kroner.
Penge, der primært er skabt
af midler fra Varelotteriet.
Efter mere end 20 år i bestyrelsen ønskede direktør
Steffen Østergaard og tømrer Hans Verner Ulstrup at
udtræde af bestyrelsen, og
dermed give plads til nye
kræfter.
De blev på posterne afløst
af Karin Jørgensen, Vejle Elservice og Aksel Kristensen,
ABK-Rammer.

Til bestyrelsen genvalgtes
el-installatør Carsten Jørgensen og direktør Tommas
Faldt.
Som suppleant til bestyrelen valgtes fhv. el-installatør
Poul Hebsgaard, mens der
var genvalg til foreningens
to revisorer, malermester
Erik Kjær Mikkelsen og
salgsingeniør Frank Pærhøj
Jensen.
Som
revisorsuppleant
valgtes tømrer Hans Verner
Ulstrup.

Vejle - Politiet beder nu læserne om hjælp til at opklare
en voldssag foran Eskes Bierbar i Havnegade, hvor en
24-årig mand tilsyneladende
blev overfaldet helt umotiveret af fem til seks unge
mænd. Det skete den 28.
marts omkring klokken
22.50.
- Ofret bliver hevet ud fra
Eskes Bierbar og slået, sparket og trampet på af fem til
seks mænd i alderen 18 til 20
år. Efterfølgende løber de op
på Dæmningen mod disko-

tekerne, siger vicepolitikommissær Lars Bo Hansen.
Ofret fik en slem hjernerystelse og har i dag svært ved
at huske.
- Dét vi ved, er, at der var
en uoverensstemmelse med
en anden mand på Eskes Bierbar kort forinden, hvor
den 24-årige også blev slået
umotiveret. Derefter bliver
han hevet ud på gaden af
nogle andre mænd og overfaldet, siger vicepolitikommissæren og tilføjer, at der
er videoovervågningen i
Eskes Bierbar men ikke
udenfor.
Politiet hører gerne fra
vidner, der har set episoden
eller fem til seks mænd løbe
ad Dæmningen den 28.
marts omkring klokken
22.50.
Oplysninger kan ringes
ind på telefonnummer 114.

Falske alarmer
koster dyrt
30 procent af alle
brandudrykninger
er forgæves nu stiger gebyret
Af Kaare Johansen
kajo@vafo.dk

VEJLE - Der går tit alarm af

en brand uden ild.
Det må Vejle Brandvæsen
sande - i lighed med kolleger
over hele landet. Og nu har
staten via beredskabsstyrelsen hævet gebyret for de såkaldt blinde alarmer:
- Cirka en tredjedel af vores alarmer er blinde. Det er
ressourcespild og samtidigt
kan det ikke undgå at påvirke holdingen til udrykninger, når vi så ofte kører forgæves, siger Vejles beredsskabschef, Ole Bork.

Fem mand af sted

Når alarmen går rykker
brandvæsenet ud med en

indsatsleder i egen bil, plus
en brandspøjte med fire
mand. Ifølge Ole Borch har
på landsplan været snak om
at nøjes med indsatslederen. Men som han siger:
- Det sker jo, at der virkelig
er brand. Og så er vi nødt til
at stille med fuld styrke for
at bekæmpe den hurtigt.
Ofte skyldes alarmerne
sjusk og forældede alarmanlæg. For at komme det til
livs, indførte den statslige
beredskabsstyrelse for fem
år siden et gebyr på blinde
alarmer. Dengang blev prisen sat til 3.500 kroner per
alarm.
Med en ny bekendtgørelse
er det beløb nu hævet til
5.050 kroner.

Ekstra indtægt

Forleden godkendte økonomiudvalget, at der skal opkræves gebyr for de blinde
alarmer og den nye takst.
Dermed er der udsigt til en
pæn ekstra-indtægt for det

lokale beredskab. Sidste år
kørte brandfolkene til 221
blinde alarmer. Og med en
stigning på 1500 kroner per
styk, svarer det til ekstra
332.000 kroner om året.
Men det er nu ikke indtægten, beredskabschefen
tænker på. Ole Bork håber,
at det forhøjede beløb kan få
nogen virksomhedsejere til
at overveje, om det kan betale sig at skifte gamle alarmanlæg ud:
- Vi vil informere om de
nye takster og i den forbindelse tage en snak om, hvad
der udløser de blinde alarmer. Vi forbereder en række
informationsmøder i løbet
af i år, siger Ole Borch.
Udover tekniske fejl i anlæggene kan alarmen også
gå, hvis en håndværker står
lige under føleren med sin
vinkelsliber eller der steges
bacon i køkkenet uden udluftning.
Derfor gælder det generelt om at tænke sig om.

INVITATION TIL INTRODAG
Vejle Cykel Motion inviterer til introdag for alle cykel-interesserede.
Efter en kort velkomst byder vi på en fornuftig og ikke alt for lang
cykeltur i og omkring Vejle.
Relevante informationer gives i klubbens lokaler efter turen, hvor
du også kan få svar på evt. spørgsmål.

Lørdag den 5. april 2014 Kl. 13.00
Damhavens skole, Damhaven 13, Vejle
Der køres på racercykel og hjelm er påbudt. Mød omklædt.
Yderligere information: Heinrich Gæbe, tlf. 40 30 84 79

www.vejlecykelmotion.dk

