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Druk-konkurrence aflyst
Lokalt diskotek inviterede til
drukkonkurrence i nat. Men ejeren
aflyste i 11. time arrangementet,
som borgmesteren kalder umoralsk
AF TORBEN JUHLER
toju@vejleamtsfolkeblad.dk

”Så er det tid til at få nogle
genstande indenbords. The
Suite vil denne aften hjælpe
dig med at blive seriøst stiv.”
Sådan markedsfører det lokale diskotek Krokowski en
regulær drukkonkurrence,

som skulle være afviklet natten til i dag.
På internetsiden Facebook
fortæller diskoteket, at det
disker op med ”vanvittige tilbud” på spiritus hver time
natten igennem, og tre gange
i løbet af natten ville konkurrencens frivillige deltagere få
målt deres promille.
”Formålet med dette er at

finde aftens højeste promille,
og belønne vedkommende
med en flaske vodka”, skriver
arrangøren på Facebook.
Men fredag, hvor Krokowski lukker gæster ind ned til
18 år og kalder sig The Suite,
besluttede diskotekets ejere
at droppe den såkaldte ”Promilleaften”.

Det var en smutter
– Vi har nogle gutter, som i
flere år har lavet events hernede. Det er folk, vi har stor
tillid til, men det her var en
smutter. Det hører ingen steder hjemme med en drukkonkurrence, og det er heller

ikke det, vi er kendt for, siger
Jesper Norup, der ejer Krokowski sammen med Søren
og Peter Vase.
Den lokale uropartrulje var
blevet opmærksom på arrangementet, og da de forhørte
sig hos diskoteksejeren, blev
arrangementet straks taget
af plakaten.
– En ting er, hvad der er
programsat på Facebook. En
anden ting er, hvad der bliver
gennemført, og det her er ikke noget, vi lægger lokaler til,
siger Jesper Norup.

Det er ganske umoralsk
Den udvikling er borgmester

og formand for Bevillingsnævnet, Arne Sigtenbjerggaard (V) godt tilfreds med.
– Det er ganske umoralsk,
at et værtshus laver den slags
tiltag. Vi lever jo i et samfund,
hvor det for mange mennesker er en del af kulturen, at
alkohol og spiritus indtages
til mad og i selskabeligt samvær. Jeg så hellere, at de gjorde en dyd ud af, at unge mennesker ikke drikker uhæmmet. Det er jo ikke ligefrem
det, de lægger op til, når den
fuldeste gæst belønnes, siger
borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V).
Marianne Andreasen, tidli-

gere sekretær i Bevillingsnævnet, blev også orienteret
om sagen af Jesper Norup fredag, og hun bekræfter, at den
planlagte drukkonkurrence
ikke er kendetegnende for
Krokowski.
– Jeg er helt sikker på, at
det er en smutter, for jeg har
kun godt at sige om Krokowski og dets ejere. Men det er
klart, hvis det var blevet gennemført, ville både politi og
Bevillingsnævn have set meget alvorligt på det, siger hun.
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Dampfestival lagt i kisten
Et flertal på fem ud
af syv medlemmer
i kulturudvalget
fjernede i går
millionstøtten til
Vejles dampfestival
AF TORBEN JUHLER
toju@vejleamtsfolkeblad.dk

Fredag middag fik Vejles internationale dampfestivalen
det endelige dødsstød.
Et flertal på fem ud af syv
medlemmer i kulturudvalget
trak den kommunale støtte
på en million kroner fra
dampfestivalen. Dermed kan
festivalen ikke gennemføres
som planlagt anden weekend
i juli.
– Et flertal i udvalget mener ikke, der er sikkerhed for,
at dampfestivalen kan gennemføres med de fire skibe,
som vi tidligere har stillet
krav om. Vi er forvejen presset på tid, og lige nu er vi kun

Det er slut med besøg
af udenlandske dampskibe
i Vejle Havn – i hvertfald
i forbindelse med en
dampfestival.
❏ Arkivfoto: Peter Honoré

Halgebyr definitivt aflyst - i år
Kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen (K) bebudede
allerede for en uge siden, at dampfestivalen var på vej mod
enden. Dengang forestillede formanden sig, at en del af
besparelsen på en million kroner skulle bruges til at afværg
et udskældt gebyr på brugen af de lokale idrætshaller.
Men sådan bliver det ikke.
– Vi bruger ikke penge fra dampfestivalen på halgebyret.
Men udvalget har alligevel besluttet at droppe halgebyret i år.
Hvor vi finder pengene til det, afgør vi først på et senere
tidspunkt. Men det er helt sikkert, at gebyret ikke bliver indført
i år, siger udvalgsformanden.
Om gebyret bliver indført i 2011, er et åbent spørgsmål,
som formentligt først bliver besvaret, når kommunens budget for
næste år er vedtaget.

sikre på, at der kommer to
skibe. Det grundlag kan vi ikke starte planlægningen på,
siger formanden for kulturudvalget, Dan Arnløv Jørgensen (K).

Ikke garanti
fra skibe nok
Sagen blev udsat på udvalgets første ordinære møde

tirsdag, fordi festivalens ankermand, tidligere byrådsmedlem Kurt Tværkær, mente, at det stadig var muligt at
få tilsagn fra fire skibe inden
fristens udløb 1. februar.
– Vi har læst tyske mails
både aften og nat for at samle
et billede af hvor mange både, der kommer. Det danske
skib Skjelskør kommer, mens

det tyske skib Alexandra er
ret sikker på at komme. Et andet tysk skib afgør det først
på et foreningsmøde den 12.
februar, mens Kurt Tværkær
har været i telefonisk kontakt
med det sidste skib. Men det
er ikke nok, og vi ved ikke engang, om skibene lever op til
søfartsstyrelsens regler, siger
Dan Arnløv Jørgensen.

Tværkær kæmpede forgæves i to døgn
AF TORBEN JUHLER
toju@vejleamtsfolkeblad.dk

– Jeg er både vred og skuffet.
Jeg har kæmpet uafbrudt de
seneste 48 timer for at få tingene til at falde på plads, og
jeg har fået tilsagn fra de fire
både, som kommunen har
forlangt.
Ankermanden bag Vejle Internationale Dampfestival,
tidligere byrådsmedlem Kurt
Tværkær, er godt gammel-

dags sur på flertallet i kulturudvalget. Et flertal, som inkluderer Kurt Tværkærs to
egne partifæller, Anja Daugaard og Knud Møller.
Kurt Tværkær forstår ikke,
hvordan de fem udvalgsmedlemmer kan kræve mere garanti, end den han har leveret
i mails fra folkene bag de fire
inviterede skibe.
– Jeg har fået mails, hvor
der står, at de gerne vil komme. Derfor tolker jeg helt
klart beslutningen, som om

at de bare ikke vil have nogen
dampfestival. Jeg synes, det
er så træls, og det er også
synd for byen. Det, tror jeg, at
folk vil give til kende de kommende dage, for dampfestivalen er unik. Du finder den
ikke andre steder i landet, siger Kurt Tværkær.
For den tidligere Venstrebyrådsløve er kampen for festivalens overlevelse nu slut.
Selvom han har svært ved at
forstå, hvorfor kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jør-

gensen (K) sætter spørgsmålstegn ved, om de inviterede skibe lever op til søfartsstyrelsens regler.
– Det ved sådan en aldrende student ikke noget om. Vi
ved, at de krav er opfyldt. Jeg
har papirerne fra Alexandra,
som er blevet godkendt, og
der er ingen forskel på bådenes papirer. De andre har
fuldstændig de samme certifikater som Alexandra, siger
Kurt Tværkær.

På mødet stemte Birgitte
Vind (S) blankt, mens Leif
Skov stemte imod nedlæggelsen af festivalen. Den tidligere borgmester mener, at beslutningen er en overtrædelse af det budgetforlig, byrådet indgik sidste år.
Med beslutningen sparer
kommunen en million kroner, og de penge skal ikke

nødvendigvis bruges på arrangementet Vild med vand,
som udvalgsformanden ellers bebudede for en uge siden.
– Udvalget har besluttet at
se mere bredt på tingene,
men vi vil stadig bruge pengene på en event, der kan være et fyrtårn for Vejle. Nu må
vi se, hvad vi får ind af nye
idéer, og pengene kan stadig
gå til vandfestivalen, siger
Dan Arnløv Jørgensen.

Fire skibe i havn - måske
Avisen har set de mails, som Kurt Tværkær har fået,
og heraf fremgår det, at de tre tyske skibe Alexandra,
Scharhörn og Woltman tilkendeggiver, at de gerne
vil komme til dampfestivalen i Vejle.
Da det danske skib Skjelskør allerede har meldt sin
ankomst, når festivalen op på de af kommunen
krævede fire skibe.
Skibene har dog ikke underskrevet egentlige kontrakter og stiller forskellige krav, og samtidig skal skibet
Woltman først have beslutningen konfirmeret på et
foreningsmøde den 12. februar. Et møde,
Kurt Tværkær betragter som en formalitet,
da tyskerne skriver, at de gerne vil komme til Vejle.

