199/1894
St. Lysholt pr Veile, den 11 November 1894
Til
Vejle Byraad.
Ved nærværende undlader man ikke at meddele, at Spørgsmaalet om Foreningen af jydske Landboforeningers Dyrskue i 1895 var
Gjenstand for Behandling i et af nævnte Forening igaar i Aarhus´
afholdt Bestyrelsesmøde.
Efterat det af Byraadet i behl. Skr. af 6. d. M. givne Tilbud om Afstaaelse af Plads til Skuet var drøftet, det med samme fulgte Kort over
Udstillingspladsen fremlagt, og øvrige Sager vedrørende Meddelelser afgivne, antog man efter alt foreliggende, at Pladsen var brugelig, hvorefter
det saaledes vedtoges at lade ommeldte Skue afholde i Vejle paa den
saaledes anviste Plads c. 12 og 13 Juli 1895.
Ærbødigst
Jensen
199/94

199/1894
St. Lysholt pr Veile den 28 Octbr. 1894
Til
Vejle Byraad.
Som det formentlig vil være det højtærede Byraad bekjendt,
vedtoges det paa Foreningen af jydske Landboforeningers´ Delegertmøde
i Aarhus i afvigte September Maaned paa Forslag af undertegnede , at lade Foreningens Dyrskue i 1895 afholde i Vejle. Idet jeg herved meddeler dette, og haaber at den saaledes trufne Afgjørelse ikke vil
være Byens Borgere eller Byraadet uvelkommen, tillader jeg mig som
Medlem af Fælledsforeningens Bestyrelse, og som Formand for den stedlige Landboforening, at anmode det højtærede Byraad om at anvise
en til Skuets Afholdelse passende Plads, hvortil formentlig vil kræves
et Areal af ca. 12 Tdr. Ld.
Man burde maaske gjøre sig Haab om, at Byraadet paa anden Maade vil vise Sagen sin Interesse, blandt andet ved at yde sinMedvirkning ved Arrangementet, i bekræftende Fald tillader jeg mig ærbødigst
at henstille, at der nedsættes et Udvalg, hvormed de forskjellige Sektiner for Dyrskuet og de sig dertil sluttende Udstillinger, kunne forhandle og eventuelt supplere sig.
Foreningen af j. Landboforeningers Bestyrelse vil afholde et Møde i
Aarhus d. 8 Novbr. førstk., og der ville derfor være mig kjært, om jeg
forinden maatte modtage et Svar paa nærværende, ligesom ogsaa
ville være aldeles ønskelig at være i Besiddelse af et Rids af
den paatænkte Plads med Angivelse af Arealets Størrelse.
Ærbødigst
A. Jensen
199/94

