
Gave symboliserer
kunderne i banken

Horsens Banks 75 års jubilæum fejret fra morgenstunden Personalets
gave et relief af keramikeren Tove Walther

Horsens Banks formand og to direktører foran personale-gaven - Tove Walth er. Fra venstre ses direktør  Carl
/hers relief symboliserende  bank- Sørensen, bankens formand, tobaksfabrikant Poul Peteren og direktør
Erling Hogsaa.

Horsens Bank og alle dens filialer
stod lige fra morgenstunden i fest-
stemningens tegn i anledning af 75

å rs jubilæet. Ved en lille hojtidelig-
hed for den ordinære banktid over-
rakte personalet en særpræget

jubilæumsgave  - et relief af keramikeren
Tove Walther. Det bidrog også til at
sætte feststemningen i vejret, at ban-
ken gav alle ansatte med over fem
års anciennitet et gratiale på en ek-
stra månedsløn og en halv

månedsIøntil ansatte med under femårs
anciennitet.

Bankbogholder Harry Clausen for-
talte i en lille tale inden afsløringen
af gaven, at medarbejderne havde
været i syv sind om, hvad de skulle
forære banken. De enedes dog om at
lade keramikeren Tove Walther
skabe et relief. Det er et I høj grad
utraditionelt kunstværk, som sym-
boliserer bankens kunder. Det skal
give kunderne lejlighed til , at lade
fantasien spille.

At 75 års jubilæet er sidste gang
Horsens Bank kan festligholde en be-
givenhed under eget navn, var et
gennemgående tema i de forskellige
taler.

Bankens formand, tobaksfabrikant
Poul Petersen. sagde, at strukturæn-
dringerne i bankverdenen

nødvendiggjorde, at man matte sage nye veje
at leve videre på derfor Aktivban-
ken. Den har status som en stor
egnsbank med balance på over en
milliard kr. Formanden takkede for
det gode samarbejde.

Fester for nyskabelse
- Det er jo særlige forhold, vi fej-

rer jubilæet under, sagde bankdirek-
tor Carl Sørensen. Snart kan vi ikke

længere kalde os endsige skilte med
„Horsens Bank". Det er naturligvis
med en vis vemod og med blandede
Weiser, at vi fusionerer til Aktiv-
banken. Direktør Hogsaa har sagt, at
det føles, som om vi fejrer en afdod.
Det er også rigtigt, men samtidig fe-
ster vi for en nyskabelse, som vi har

ov at sige er højt estimeret i bank-
kredse.
- Overgangen til Aktivbanken kan

ikke undgå at give visse vanskelig-
heder, fortsatte Carl Sørensen. Men
de vil blive overvundet, og jeg er
glad for, at den nye bankenhed er en
realitet. Jeg håber. at det gode sam-
arbejde må fortsætte.

Bankens kunder mrker også
dag, at der er jubilæum. Selv om det
er en ekstra travl dag, så har perso-
nalet Met bevilget tid til at give
„jubilæums-betjening " af alle, lige-
som der for kunderne i såvel hoved-
s det som i filialerne er forfrisknin-
ger og tobaksvarer.

est.
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