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Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 428-1931)

Indstilling fra Udvalget for Andragender angaaende Tildeling af en ledig
Biografteaterbevilling.

Udvalget anbefaler, at Bevillingen gives til Aarhus Lærerforenings Udvalg for Drift af en
Svagbørnskoloni.

Tiltraadt af Politimesteren.

K. Mousten anbefalede Indstillingen.
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J. Chr. Møller vilde ikke stille noget andet Forslag; men det var i Virkeligheden ikke det,
som Justitsministeren havde tænkt sig, og der vilde sikkert komme en ny Lov, hvorefter
Biografbevillinger ikke mere gives til Foreninger o. 1., men til enkelt Mand, der har Forstand
paa Biografteater og selv kan tage Ansvaret for at drive det. Der var en af Ansøgerne, som
havde disse Forudsætninger, nemlig Direktør Oluf Jensen. Hvis man fandt, der var for stor
Indtægt derved, kunde der jo ydes en vis Afgift deraf.

Vald. Pedersen erindrede om, at Byraadet havde vedtaget at yde Bidrag til en
Svagbørnskoloni, hvis Lærerforeningerne selv kunde skaffe et Beløb dertil. Fik de den
Bevilling, var Kolonien sikret, og Byraadet kunde eventuelt slippe billigere. Det var et godt
Formaal, og Taleren vilde anbefale at tiltræde Indstillingen. At give Bevillingen til en Mand,
som i Forvejen var Direktør i Fotorama, var der ikke megen Mening i,man havde
Dobbeltstillinger nok i Forvejen. Maaske burde man ind paa den Form, at Kommunen
uddeler disse Bevillinger og tager en Afgift deraf.

J. Chr. Møller mente ikke, at Indtægten af en saadan Bevilling var saa stor, som der blev
sagt, og hvis Oluf Jensen skulde have Bevillingen, vilde han naturligvis fratræde sin
nuværende Stilling. Men Taleren havde ikke foreslaaet ham dertil, og vilde, som Sagen laa,
ikke stille noget andet Forslag.

Borgmesteren havde Indtryk af, at Biografbevillinger ofte var givet til Venner og Bekendte,
og der var ikke ret mange, der selv drev dem.

Andr. Bitsch mente i Modsætning til Fabrikant Møller, at det netop burde være Fereninger
og Institutioner, der fik disse Bevillinger, og det var et udmærket Formaal, der var Tale om
her. Havde det ikke foreligget, vilde Taleren have henledt Opmærksomheden paa
Turistforeningen, men vilde nu anbefale det foreliggende Forslag.

Indstillingen vedtoges.
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Meddelelse om Udfærdigelse af Biografteaterbevilling for Aarhus Lærerforenings Udvalg
vedrørende Drift af en Svagbørnskoloni.
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Toges til Efterretning.
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