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Elektriciteten 

i Vejen 

____ 

 
Adressen henlagt. - Overens- 

komsten vedtaget. - Indtil 120,000 

Kr. optages som Laan. 

__ 

 Til Vejen Sogneraads Møde 

Fredag Aften havde indfundet sig 

en Snes Tilhørere, som sikkert var 

mødt i Forventning om, at de elek- 

triske Bølger endnu engang vilde 

rejse sig. Det blev imidlertid en 

alvorlig, saglig Forhandling, der re- 

sulterede i, at Adressen blev hen- 

lagt uden mange Ord, at Overens- 

komsten, som Udvalget har truffet 

med Elektriker Ingwersen, blev 

godkendt, og at Laanets Optagelse 

vedtoges ved 2. Behandling. 
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Referat. 
 Formanden oplæste den til 

Sogneraadet af 161 Skatteydere 

indsendte Adresse, hvir Ordlyd 

Folkebladet har offentliggjort, og 

Formanden ledsagede Oplæsningen 

med følgende Ord: Som jeg før har 

udtalt, er selve Grundlaget saa 

fejlagtigt og løst, at vi intet Hen- 

syn kan tage hertil, og Indvendin- 

gerne imod Adressen kan sammen- 

fattes i følgende 3 Punkter: 

1. Den er kommet for sent ind. 

2. Den er løs og fejlagtig. 

3. Der er for faa Underskrifter. 

 

 Jeg henstiller, at vi henlægger 

de fremlagte Lister. 

 Ingen ønskede yderligere at ud- 

tale sig, og ved Afstemningen stemte 

7 for Henlæggelse. Chr. Ander- 

sen undlod at stemme, og Fru 

Dorthea Madsen var paa  

Grund af Sygdom fraværende. 

 Efter Afstemningen begærede 

Jørg. Jørgensen Ordet for at 

klargøre sin Stilling til Adressen. 

Han udtalte: Jeg beklager Tids- 

punktet for Adressens Fremkomst 

og forstaar ikke, at d’Hrr. har ven- 

tet saa længe, naar det mentes nød- 

vendigt at protestere mod Sogne- 

raadets Stilling. Naar jeg nu har 

stemt for Henlæggelse, er det af 

Hensyn til Sagens Forløb. 
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Overenskomsten. 

 

 Derefter behandledes den mellem 

Elektriker Ingwersen og Elektrici- 

tetsudvalget afsluttede Overens- 

komst. 

 Formanden oplæste Over- 

enskomstens Ordlyd, hvorefter Vær- 

ket skal overtages 1. Maj d. A. 

Taksationene skal foretages inden 1. 

Marts og Vurderingsmændene være 

udpeget inden 1. Februar. Samt- 

lige ved Overtagelsen paaløbne Om- 

kostninger udredes med Halvdelen 

af hver af Parterne. 

 Derefter udtalte Formanden: 

Dette er Resultatet af de lange og 

brydsomme Forhandlinger. Der 

kan siges meget for og imod, hvad 

vi nu har opnaaet, men Udvalget 

har stedse haft for Øje at ville vare- 

tage Kommunens Interesser. At vi 

har maattet tage noget Hensyn til  

Ingwersen og hans Værk, er givet 

og naturligt, da han har drevet det 

frem. 

 Udvalget har ikke kunnet frem- 

skaffe gunstigere Resultat, og jeg 

anbefaler Overenskomstens Godken- 

delse. 
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 Andersen: Jeg har ikke noget 

specielt at indvende mod Overens- 

komsten. Den er omtrent enslyden- 

de med, hvad vi opnaaede til en  

Begyndelse, naar undtages Sum- 

merne. 

 Jeg har ikke været synderlig glad 

for at overtage Værket, og det hav- 

de maaske været bedre at have 

ladet Ingwersen fortsætte endnu 

nogle Aar. Nu indser jeg ikke, at 

der er stort andet at gøre end følge 

Udvalget, og jeg tror ogsaa, at det 

i det store og hele er den mest for- 

svarlige Ordning, der kan naas. 

 Det kan være, at Ingwersen faar 

lidt mere, end han burde have, men 

Hovedsagen er, at vi faar Ro om 

denne Sag, og dette naas kun gen- 

nem en Overtagelse. 

 Kjær havde hele Tiden været  

mest stemt for at bygge et nyt Værk. 

Andersen vilde have, at Ingwersen 

skulde fortsætte endnu nogle Aar, 

men da I. tilbød at give 2000 Kr. 

i aarlig Afgift, havde vi ingen Ga- 

ranti for at faa disse Penge. Hav- 

de d’Hrr. Underskrivere stillet en 

saadan Garanti, havde der været  

nogen Mening i Adressens Frem-  
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 komst. Jeg tvivler om, at Ingwer- 

sen overhovedet havde kunnet fort- 

sætte paa forsvarlig Maade, og saa 

var det Forbrugerne, som det kom 

til at gaa ud over. 

  Anbefalede at stemme for Over- 

enskomsten, selv om han fandt, at 

Ingwersen fik for meget for Vær- 

ket. 

  Fru Gram-Poulsen ud- 

talte sig i lignende Retning. 

  Morten Petersen: Jeg har 

hele Tiden ment, at Ingversen 

burde have lidt i Afstaaelse, og kan  

ikke forstaa, at nogen vil lave Adres- 

ser om denne Sag, thi der kan dog 

ikke være Tvivl om, at Værket vil 

kunne forrente sig. 

  Sagen havde været afgjort for 

længe siden, hvis der ikke var kørt 

saa meget i Ring med den, som Til-

fældet har været. 

  Formanden takkede for Til- 

slutningen. Heller ikke jeg er blind 

for, at det havde været bedre at 

bygge nyt Værk, men jeg mener, at 

under de Vilkaar Forhandlingerne 

har været ført kan der ikke siges 

meget imod Overenskomsten. 

  Det kan siges, at Summen er stor, 

men paa den anden Side maa man 

ikke undervurdere Betydningen af at 

være fri for al Konkurrence. 
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Det er mit Haab, at de sagkyn- 

dige vil vurdere Værket efter dets 

Værdi, og saa tror jeg ikke man kan 

komme længere. Det har været 

brydsomt, men naar Resultatet er 

godt og Tilslutningen enstemmig, er 

Udvalget tilfreds. 

 Udvalgets Overenskomst med Ing- 

wersen om Overtagelsen af Værket 

vedtoges derefter enstemmigt med 8 

Stemmer. 

 Ligeledes vedtoges det at tilføre 

Protokollen, at denne Vedtagelse er 

sket under Forbehold af Amtsraa- 

dets Approbation. 

    

Laanet. 

 

Endelig forelaa til 2. Behandling 

Sagen om Optagelse af et Laan paa 

indtil 120,000 Kr. til Anvendelse 

ved Overtagelse af Elektricitetsvær- 

ket og til eventuel Udvidelse af 

samme. 

 Formanden: Selv om vi mu- 

lig kan overtage de i Værket inde- 

staaende Prioriteter, anser jeg det 

for bedre at optage Laan. Amts- 

raadet vil nok tage Bestemmelse om 

Afdragstid, men vi maa vel kunne 

forudsætte en længere Afdragstid 

for Bygningerene og en kortere for 

Materiellet. 
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 Andersen: Selv om vi over- 

tager indestaaende Prioriteter, skal 

vi jo alligevel have Tilladelse. 

 Det er naturligvis ikke Meningen, 

at der skal laanes mere, end der er 

Brug for , men forhaabentlig bliver 

der ikke Brug for saa stor en Sum. 

 Form.: Vor Status er saaledes, 

at vi ikke behøver at laane til andre 

Formaal, men det er vanskeligt at 

vide, hvor meget Udvidelsen vil an- 

drage. 

 Kjær anbefalede Laanets Opta- 

gelse. 

 Andersen: 100,000 Kr. vil 

dog vist være tilstrækkeligt. 

 Form.: Vi lægger ikke Beslag 

paa mere end nødvendigt, men det 

er ikke morsomt bagefter at skulle 

forhøje Laanet. 

 Ved Afstemningen vedtoges For- 

slaget om Optagelse af Laanet en- 

stemmigt med 8 St., og dermed er 

antagelig Elektricitetsstriden i alt 

Fald bragt til en foreløbig Afslut- 

ning. 

 - Dagsordenen var dermed ud- 

tømt, og Mødet sluttede. 

 


