
Pa jubilæumsdagen bevistes, at banken har berøringsflader med alle
befolkningslag

Siddende ses Horsens Banks tidligere direktør Max Christensen - han var
tillige  dens første elev. Bag ham ses fra venstre  direktørerne Carl Sø-
rensen og Er ling Høgsaa samt bankens formand tobaksfabrikant Poul Pe-
tersen.

Fra jubilæumsreceptionen  ses her fra venstre økonomidirektør  H. Hoff-
mann, Horsens, borgmester Ove Jensen, Horsens, direktør Mack Thom-
sen, Veile Bank, og kommunaldirektør  S. Wøhlk, Horsens.

Aktivbankens formand, gdr. Anders Johnsen, Ildvedgård , i samtale med
næstformanden  I Horsens Bank, direktør A. Schur, Horsens, og tidligere
medlem af repræsentantskabet  H. 0. Hansen, Gram.

At Horsens Bankh har
berøringsfla-dermed så at sige alle befolknings-
kredse og erhvervsgrene I Horsens
og opland. blev der leveret konkrete
}Deviser for i gar på dagen for

festligholdelsen  of bankens 75 års dag.
Den egentlige jubilæumsdag var
sondag den 2. maj.

Om formiddagen strømmede det
ind med gratulanter ved receptionen
pa Bygholm Parkhotel. Bankens le-
delse havde valg denne enkle form
for festivitas for at kunne undgå det
kedelige dilemma at skulle vrage og
vlge i en stor venneskare for at
afgøre, hvem der skulle deltage i en
eventuel festmiddag.

Dot vii .fore for via at skulle
nævne navne pa gratulanter, men
dog skal del fremhæves, at der på
direktionsplan var tale om mode
mellem to generationer, Horsens
Banks ferste elev (1896) og senere

direktør Max Christensen var med
tiI at hylde den bank, hvor ban lag-
de sin livsgerning. Som det fremgår
at billedet, hilste ban pa bankens to
nuværende direktører , Carl Sorensen
og Erling Høgså .

Foruden Aktivbankens bestyrelse
og direktionsmedlemmer fra Vejle
og Kolding mødte der pa Bygholm
Parkhotel gratulationsdelegationer
fra Landmandsbanken , Privatbanken
i Kobenhavn, de lokale pengeinsti-
tutter, bystyret i Horsens, med borg-
mester Ove Jensen i spidsen. Han-
detsstandsforeningen, Landbrugsfor-
eningen, politietaten med politimester
Knud Weise - kort sagt et bredt ud-
snit af bankens  kunder og samtidig
et repræsentativt  udsnit af Horsens-
landets befolkning,

Men også i Horsens Bank
mærkedepersonalet jubilæet. Der var tale
om spontanitet fra kundekredsens
side i onsket om at lykønske ban-
ken.

Dagen igennem kom der blomster
of gayer til hovedsædet I

Søndergade.I denne reaktion fra kunderne
skal formentlig også tolkes et farvel
til Horsens Bank, som nu om kort
t id tager navnet Aktivbanken.
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