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Vola-arvinger kræver
fondsbestyrelse afsat
Legater til familien
er for små, og
omkostninger til
administration for
store, lyder klage

Formuen i Volas familiefonder
på 107 mio. kr, og størstedelen
er bragt til veje gennem Vola.
Indtil 2000 ejede fonden en
stor del af aktierne og fik derfor
del i udbyttet fra virksomheden, der bl.a. har succes med at
producere design-armaturer.

Af Ingeborg D. Nielsen

arkivfoto: vola

idn@hsfo.dk

horsens - Familiefonden
bag Horsens-virksomheden
Vola, der producerer armaturer og andet badeværelsesudstyr, rammes nu af
endnu et stort slagsmål.
Fem efterkommere af stifter Verner Overgaard opfordrer Erhvervsstyrelsen til at
afsætte hele bestyrelsen for
fonden. Det skriver JyllandsPosten, som har fået indsigt
i familiens henvendelse til
Erhvervsstyrelsen.
- Det er umuligt og vil også
fremover være umuligt på
nogen måde for Verner
Overgaards efterkommere
at have tillid til den nuværende bestyrelse for Verner
Overgaards Familiefond, lyder det ifølge avisen i familiens henvendelse til styrelsen.
Det er Verner Overgaards
to døtre, Iben og Lisbeth
Overgaard, samt flere af deres børn, der står bag klagen. Konkret skriver de, at

fonden er for ringe til at forvalte millionformuen - at de
legater, de får udbetalt fra
fonden, er »grotesk og uforholdsmæssigt små«, og at
omkostningerne til administration er »astronomiske«.
Her er det især advokatfirmaet Horten, der får øretæver:
- Det er en familiefond.

Det er ikke fonden til pleje af
advokatfirmaet Horten, siger Rima Overgaard Fayed,
barnebarn af Verner Overgaard, til Jyllands-Posten.
Hverken Horten eller bestyrelsen for Verner Overgaards Familiefond ønsker
at kommentere anklagerne
til avisen.
Fonden er stiftet i 1983 af

Verner Overgaard, som også
stiftede armaturvirksomheden Vola. Han efterlod ejerskabet af Vola fordelt på fonden samt de to sønner, Carsten og Poul Verner Overgaard. I 2000 blev fondens
aktier solgt til de to sønner,
og det satte 10 år senere
skub i den første store familiestrid i Vola.

To medlemmer afsat

To døtre til Verner Overgaard følte sig snydt for millioner, fordi salget af både

Radio-mand i løb
runder Horsens

ejendomme og aktier fra familiefonden skete, mens
brødrene begge sad i fondsbestyrelsen.
Derved havde de selv indflydelse på prisen for de aktier, de selv skulle købe, påpegede søstrene.
Deres klage førte i 2011 til,
at Civilstyrelsen - som dengang havde tilsynet - smed
to mand ud af bestyrelsen nu afdøde Carsten Overgaard og bestyrelseskollega
Karsten Thuen.
Siden kom en ny bestyrelse til, som i 2012 anlagde en
erstatningssag mod bl.a. de
to brødre. Den sag verserer
stadig ved Vestre Landsret,
og Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få aktindsigt i sagens dokumenter,
skriver avisen i dag.
I dag - efter en lovændring
sidste år - er det Erhvervstyrelsen, der har overtaget tilsynet med fonden, og her
har man endnu ikke taget
stilling til, hvad der skal ske
med efterkommernes seneste klage over fondsbestyrelsen.
- Sagen er under behandling, oplyser en kontorchef
til Jyllands-Posten.
Det har i dag ikke været
muligt for Horsens Folkeblad at træffe sagens involverede parter.

Bliv klar til Beringsstafetten
Kom til fortræning
inden stafetstart
horsens - For 12. gang af-

holdes Beringsstafetten i
Bygholm Park, og igen i år
kan man komme til fortræning.
Det sker i uge 31 og 32,
hvor der mandag og onsdag
er træning kl. 18, lørdag kl.

14 og søndag kl. 10. Fortræningen er gratis, og der kræves ikke tilmelding. Deltagere skal møde ved p-pladsen i
Bygholm Park.
Det er løbeinstruktør
Steen Nielsen, som igen i år
står for træningen. Træningen består bl.a. i at lære ruten at kende, høre om forebyggelse af skader samt gode råd til valg af tøj og sko.

Midtjyder vilde med at grille
HORSENS - Danskerne el-

sker at grille - og midtjyderne i særdeleshed.
Det viser en ny analyse,
foretaget af Epinion på vegne af Coop, som har kortlagt
danskernes grillvaner.
Her svarer ni ud af ti midtjyder, at de har grillet i år eller bestemt kommer til det.
Det gør dem til Danmarks
mest grillentusiastiske folkefærd.
Skal midtjyderne have en
succesfuld grillaften, er tre
ting afgørende: godt selskab, velstegt kød og godt

vejr - i nævnte rækkefølge.
Til sammenligning prioriterer f.eks. nordjyderne det
gode vejr, efterfulgt af velstegt kød og til sidst det gode
selskab.
Grillpølserne er midtjyderne i særdeleshed begejstrede for. Det er svært at
finde en midtjyde, som ikke
har grillet pølser inden for
det sidste år med frankfurteren som favoritten. Herefter
foretrækker midtjyderne at
grille oksebøffer og kyllingefileter, men også svinekoteletter er et hit.

Fortræningen er for alle,
og hvis man helst vil gå ruten på de 2,65 km, er det
rsj
også muligt. 

horsens - Radio-stationen
Nova har i forbindelse med
programmet ”Summen af
sommer” sendt værten ”Nova-man” på tur gennem landet - løbetur vel at mærke.
Nova-man vil i løbet af de
næste otte dage løbe fra Skagen til Gedser med pitstop i
flere større byer - heriblandt
Horsens.
Søndag går turen fra Aarhus til Horsens, og Novaman forventer at løbe over
målstregen ved Rema 1000
på Hede Nielsens Vej i tidsrummet kl. 13.20-14.
I Horsens overnatter han
hos en lokal lytter, og mandag går turen videre fra Horsens til Middelfart. Starten
går kl. 9, også fra Rema
1000.

Sommershow på
Kulturstationen
HORSENS - Selv om ferietiden sætter sit præg på Horsens, er der ikke lukket ned
hos Komediehuset. Sommerhold skal i denne uge i
gang i både lokalerne på
Kulturstationen og - traditionen tro - på Endelave.
På torsdag kl. 20 vil et
hold med basis i fire dages
workshop folde sig ud med
”Sommersjow” i Kulturstationens gård. Det bliver
eventyrligt, dansende og
uhyggeligt, lover instruktør
Linda Lykke.
På Endelave skal 36 børn
og unge fra hele landet arbejde med ”Pinocchio” under ledelse af brødrene Thomas og Andreas Nielsen. Det
munder ud i en forestilling
på fredag kl. 21.30 i Endelave Skoles gård.

Dæk pillet af bil
HORSENS - Et komplet sæt,
bestående af fire alufælge og
tilhørende dæk, er stjålet fra
en Ford C-Max, der holdt
parkeret på Høegh Guldbergs Gade i Horsens mellem mandag kl. 18 og tirsdag
kl. syv, fremgår det af politiets døgnrapport.

Inden startskuddet lydertil
dette års Beringsstafetten
tirsdag 11. august, kan du
komme til fortræning i Bygholm
Park. Billedet er fra tidligere års
fortræning. Arkivfoto

KUN 3,5 TIME TIL NORGE

SOMMERFERIE I
STORSLÅET NATUR
- TAG PÅ OPDAGELSE I NATURSKØNNE NORGE

4 DAGLIGE AFGANGE TIL KRISTIANSAND OG LARVIK

BIL + 2 PERSONER
FRA 550,PR. OVERFART

EKSTRA PASSAGERER REJSER FOR 60,- PR. PERSON
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på colorline.dk

Norge by Color Line

