
Fra venstre ses direktør  Erling Høgsaa , købmand Levy Grønfeldt , bankdirektør Carl Sorensen og direktor
Axel Schur.

orsens Bank møder  med
overskud pa 3 mill. kr.

1970 et godt år for bankerne, og den fulde udnyttelse af den disponible likviditet har givet en god
indtjening - Fra generalforsamlingen i

Det hoje aktivitetsniveau, der ken-
detegnede den danske okonomi I
1969, fortsatte usvækket i forste
halvdel af 1970. Forst i anden halv-
del af året indtrådte en moderat
dæmpning af konjunkturerne, som
bragte eftersporgselsstigning og pro-
duktionsfremgang nærmere hinan-
den. De store forventninger, der var
stillet til året 1970 om en større  lige-
vægt mellem forbrug og opsparing,
mellem import og eksport og til en
forbedring af betalingsbalancen, blev

desværre ikke opfyldt. Disse be-
tragtninger blev gjort af bankdirek- ,
tor Carl Sorensen pa Horsens Banks'
generalforsamling i gar. Direktoren
fortsatte:

Forværringen  af betalingsbalancen
skyldes dels den fortsat kraftige

efterspørgselsvækst , dels at produktio-
nen kun har udvist en betydelig
mindre stigning end i det foregående

år . Frygten for inflation har medført
en nedgang i opsparingen, og mang-
len på arbejdskraft og det store

efterspørgselspres  har fort til en bety-
delig lønglidning  i 1970, hertil kom-
mer, at statens og kommunernes ud-
gifter har vist så kraftige stigninger,
at den indenlandske efterspørgsel
alene af den grund er løbet  halt

løbsk.
Konsekvensen af denne udvikling

har været, at den okonomiske politik
i 1970 er blevet yderligere strammet.
Den finanspolitiske stramning skete
dels ved kildeskattens indførelse  og
dels gennem momsforhøjelsen  fra
1212 til 15 pct. Den kraftige

forøgelseaf skatteudskrivningen i forbin-

delse med momsforhøjelsen resulte-
rede da også i en mærkbar nedgang
i det private forbrug i anden halvdel
af året. Derimod må man desværre
konstatere, at regeringens hidtidige
form på at forhandle sig frem til
en indkomstpolitisk løsning ikke har
fort til noget resultat.

Skrpet politik
Også  penge- og kreditpolitikken
blev yderligere skærpet  i årets lob.
Deponerin.gsordningen og den re-
kordagtige diskonto fra maj 1969
blev fastholdt hele 1970 igennem.
Som bekendt ændredes  diskontoen
fra 9 til 8 pct. den 20. januar i
Renteniveauet på det internationale
pengemarked er siden da faldet ret
væsentligt , og et nyt fald i National-
bankens diskonto vil
være  håndsrækning til dansk er-
hvervsliv.

Pengepolitikken blev I marts 1970
skærpet  ved indførelse af en
begrænsning  af pengeinstitutternes ud-
lån. Det såkaldte „kreditloft". Dette
kreditloft betød for hvert enkelt pen-
geinstitut, at der ikke matte ske no-
gen forøgelse af de samlede belob
for etablerede og tilsagte Iån i for-
hold til ultimo februar 1970. Natio-
nalbanken har ved månedlige indbe-
retninger fra hvert pengeinstitut
nøje kunnet kontrollere aftalens
overholdelse. Kreditloftet og den
stramme likviditet har naturligvis
lagt en damper på udlånene, og der
er vel næppe tvivl om, at de van-
skelige kreditvilkår med stigende

styrke virker pa den økonomiske ak-
tivitet.

Mange virksomheder har benyttet
adgangen til at optage Ian i udlan-
det, hvilket har haft en bade gunstig
og tilsigtet virkning på valutabe-
holdningen, medens kreditstramnin-
gen for andre virksomheders ved-
kommende har medført store van-
skeligheder og en del betalings-
standsninger.

Aret 1970 har for bankerne været
et usædvanligt vanskeligt og pro-
blemfyldt Trods alle genvordig-
heder har aktiviteten i Horsens
Bank også i 1970 været overordentlig
stor, og vi har haft et tilfredsstillen-
de år med fortsat vækst  på alle

områder .

Aktiv filialpolitik
Udbygningen af vort filialnet er

fortsat i 1970. Vi åbnede  i december
maned en ny filial i Dagnæs og har
harmed flat et længe næret ønske
opfyldt. Filialen er blevet vel mod-
taget og har haft god tilgang af
kunder. Vi kan glade os over, at
samtlige vet* filthier og kontorste-
der har godt at bestille 'og søges af
et stigende antal kunder. Vi er fort-
sat indstillet på at ga ind for en ak-
tiv og ekspanderende filialpolitik,
idet vi er overbevist om, at en udvi-
delse af filialnettet er en af de mest
betydningsfulde veje til at fremme
bankens vækst .

Vi har ligeledes gennemfort en
omfattende modernisering af hoved-
kontoret i foråret og samtidig her-
med indført en helt ny og hurtig
ekspeditionsform, der har medført,
at ventetiden for almindelige bank-
forretninger faktisk er bortelemine-
ret. Vi logger i Horsens Bank stor
vægt på at kunne yde den bedst mu-
lige kundebetjening, og vi prover på
at give yore medarbejdere en så god
uddannelse som muligt, så de kan
være vel rustet til at give kunderne
en saglig, omhyggelig og høflig  eks-
pedition. Vi har i årets lob sendt en
stor stab af yore funktionærer til
kursus på Provinsbankforeningens
kursuscenter i Skanderborg, ligesom
vi har afholdt interne kurser for
yore ganske unge medarbejdere.

Oprettelsen af Aktivbanken A;S,
en fusion af Veile Bank, Kolding
Folkebank, Kolding Lane- og Dis-
kontokasse og Horsens Bank, er nu
en realitet, idet der på de ekstraor-
dinære generalforsamlinger i de fire
banker alle steder opnåedes en belt
enestående tilslutning til

fusionsplanerne. Vi vil gerne her rette en talc
til yore aktionærer, fordi de så fuld-
talligt har sluttet op om Aktivban-
ken, og for den tillid de på denne
made har vist bankens repræsen-
tantskab, bestyrelse og direktion.

Tilfredsstillende
indtjening

Aret 1970 har for bankerne været
et godt år. Den fulde udnyttelse af
den disponible likviditet har givet
en god indtjening, og hertil kommer,
at kurstabene på fondsbeholdninger-
ne har været mindre end det fore-
gående Ir. For Horsens Bank's
vedkommende  har årets indtjening være
særdeles tilfredsstillende.

Balancen er steget med ca. 25,3
mill. kroner til ca. 249,5 mill. kroner,
en stigning på 1-1,3 pct. Gennemsnit-
tet for bankerne som helhed er 2
pct.

Bankens samlede indskudsmidler
er forøget med ca. 24 mill. kr. til
ialt 186,6 millioner kroner, svarende

Også for aktiemarkedet var 1970 et
meget dårligt r, og de bebudede
lovforslag om forbud mod fondsak-
tier og indførelse af
udbyttebegrænsning  har nu helt slået bunden
ud af markedet.

Bankens okonomi
Såvel yore indenlandske som yore

udenlandske forretninger er i stark
vækst, og vi udbygger stadig vort
net af udenlandske korrespondenter,
idet der ikke mindst på dette områ-
de er sket en kraftig aktivitetsudvi-
delse. En del af den indenlandske
aktivitetsstigning er sleet i en af de
nye afdelinger, som er under udvik-
ling i disse r - kildeskatteafdelin-
gen. Den har i 1970 besorget
Iønregnskab for en stor del af yore
kunder, og der er næppe  tvivl em,
at den vil udvikle sig stærkt i de
kommende r. Bankens  bogføring
sker over EDB-centralen „Bankdata"
i Erritsø . og vi kan oplyse, at bilags-
mængden i 1970 er forøget  med 30
pct. , fra ca. 1,4 mill. stk. til ca. 1,8
mill. stk.

Trods stærkt  stigende omkostnin-
ger på grund af forhøjede  lønninger ,
øgede skatter, stigning i yore EDB-
udgifter og afholdte udgifter til mo-
dernisering og inventaranskaffelse,
samt et kurstab på ca. 666.000 kr.
har vi alligevel kunnet afslutte ret
med et godt og tilfredsstillende re-
sultat. Efter at der forlod af årets
driftsoverskud er afskrevet og hen-
sat på udestående fordringer ca.
369.000 kr., kurstab ca. 666.000 kr. og
faste ejendomme og inventar ca.
540.000 kr. samt kassedifference ca.
2.400 kr., andrager nettooverskuddet
ca. 3 mill. kroner.

Dalende fortjenst-
muligheder

Meget tyder dog på, at fortjenest-
mulighederne fremover vil vise fal-
dende tendens. Rentemarginalen er
nedsat, kreditloftet begrænser yore
udlånsmuligheder, og der må regnes
med en fortsat omkostningsstigning.
Hertil kommer, at bankerne også  må
regne med, at de alvorlige vanske-
ligheder for erhvervslivet med hen-
syn til såvel kreditstramningen som
svigtende konkurrenceevne vil kun-

krak, som uundgåeligt vil Wore
bankerne store tab.

Bestyrelsen og repræsentantskabet
foreslår , at der til aktionærerne ud-
betales et udbytte på 12 pct. - 1 pct.
mere end for det foregående er
allerede - som led i

fusionsopgørelsen- vedtaget på de to ekstraordi-
nære generalforsamlinger den 28. ja-
nuar og 12. marts 1971. Udbyttet sva-
rer til en forrentning af egenkapita-
len på 4,57 pct. Til reserverne hen-
lægges ca. 1,4 mill. kr., hvorefter
egenkapitalen udgør ca. 23,6 mill. kr.
Reserverne andrager herefter ca.
162,6 pct. af aktiekapitalen.

Efter beretningen gennemgik
bankdirektør Erling Høgsaa regnska-
bet, og den foreslåede fordeling med
12 pct. udbytte aktionærerne  blev
vedtaget.

Til det ny lokalråd for Aktivbankens
hovedsæde i Horsens, hvori 17 med-
lemmer af Horsens Banks repræsen-
tantskab automatisk indtræder, valg-
tes yderligere grosserer Carsten
Beck, Horsens, landinspektør  Sv.
Bonefeld, Horsens, direktør K. Bre-
dal, Dagnæs, chefredaktør  Erling
Brøndum, Horsens, forstander A. W.
Dornhoff, Juelsminde, blikkenslager-
mester, aut. gas- og vandmester Poul
Flensbak, Horsens, handelsskolefor-
stander H. Bech Frandsen, Horsens,
fabrikant H. E. Friis, Horsens, pro-
prietær Frede Hansen, Klejs,

direktørRasmus Hansen, Hatting, manu-
fakturhandler Kr. Elkjær  Jensen,
Løsning, direktør E. T. Krogh, Hor-
sens og fabrikant Bjarne Omann,
Ølholm .

Efter generalforsamlingen afholdt
lokalrådet mode, hvor tobaksfabri-
kant Poul Petersen valgtes til for-
mand og fabrikant Ove Hede Niel-
sen til næstformand.

Til forretningsudvalget for Aktiv-
bankens hovedsæde i Horsens valg-
tes tobaksfabrikant Poul Petersen,
købmand Levy Grønfeldt , proprietmr
H. A. Friis, direktør , konsul Axel
Schur og købmand Knud Madsen.

Generalforsamlingen var pa
fortræffelig  made blevet ledet af lrs. I.
L. Hjorth. Da formanden, tobaksfa-
brikant Poul Petersen på grund af
sygdom ikke kunne være til stede,
blev det købmand Levy Grønfeldt ,
der matte byde velkommen og af-
slutte generalforsamlingen.

til en stigning på ca. 14,8 pct. Stig-
ningen fordeler sig med 0,8 mill. kr.
på folio, 11,7 mill. kr. på kontoku-

rant i kredit, 1,8 mill. kr. på indlån
på anfordring og 9,8 mill. kr. på ind-
lån på opsigelse.

De samlede udlån er forøget  med
ca. 18,5 mill. kroner, svarende til en
stigning på ca. 11,3 pct. Stigningen
fordeler sig således: veksler +1,3
mill. kr., udlån + 3 mill. kr., kasse-
kredit + 13,5 mill. kr. og kontokurant
i debet + 0,7 mill. kr.

Ikke alle ønsker
om lån opfyldt
Den stramme likviditets- og

kreditsituation har naturligvis
skabt betydelige vanskeligheder
for yore kunder, og det har ikke

væretmuligt for os at tilfreds-
stille alle onsker om lån, men vi
har forsøgt at hjælpe yore kun-
der, så vidt det har været gør-
ligt. Likviditeten har året igen-
nem været særdeles anspændt,
og de stramme kreditforhold har
bevirket en større udnyttelse af
de allerede bevilgede kreditter -
ikke mindst I årets sidste mine-
der.

Bankens fondsbeholdnin g er trods
et kurstab på ca. 666.000 kr. forøget
med ca. 2,7 mill. kroner. 1970 blev
det værste år obligationsmarkedet
har oplevet. Aldrig har kurserne

været  så lave, og aldrig har renteaf-
kastningen været så høj. Henimod
slutningen af året begyndte kurserne

påny  at stige, men stigningen var
dog slet ikke i stand til at opveje de
kursfald, som skete tidligere pa året.
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