Landmandsbanken
a strøget i Horsens
Overtager købmand Nøhr Jensen lejemål fra 1. juli og åbner en
moderne filial forst i det ny dr i den ejendom, hvor Horsens Bank
havde til huse indtil 1956
Den danske Landmandsbank betår af S. 0., Sorensen, H. Maegaard Nielsen og Tage Andersen.
har som tidligere omtalt —
kommer seks vicedirektører
'og ni underdirektører . Landmandsigennem nogen tid fort for- 'og
bankens balance var pr. 28. februar
headliner til forskellig side godt 11,4 milliarder kroner.
om køb eller leje lokaler

med henblik På .etablering

„Jeg fik et godt tilbud"

M
an
Meddelelsen om Landandsb-

forretning
en filial i Horsens. Der forelig- kens indflytning i Nøhrs
ger i dag officiel meddelelse vii nok komme som en overraskelse
for mange, selvom den skulle were
om ,, at, banken har indgået of „lige at ga til", eftersom de gamle
boxrum fra den tid, hvor Horsens
'tale med kobmand Erik Nøhr
Bank havde til huse i ejendommen,
Jensen om overtagelse af den- fortsat eksisterer. Horsens Bank residerede i bygningen, der hørte til
nes lejemål iforsikrings elskab
Jørgensens Hotel, fra 1896 til 1956,
bet Balticas ejendom pa hjor- hvorefter man flyttede ind i den
net af Søndergade og Graven, nye, store ejendom pa den anden
side af gaden.
hvor Nohr Jensen driver maDet er ikke nogen hemmelighed,
nufaktur- og kjoleforretning.
at forretningslivet pa adskillige

Overtagelsen sker den 1. juli,
fronter oplever vanskelige tider, og
hvorefter Landmandsbanken
gynder de bygningsarbejder, som er
nødvendige for at omdanne forretningen til en moderne bank af den
standard, som Landmandsbanken
satser oplyser direktør Gunnar
Dyrberg. Det ventes, at indretningen
af lokalerne til det nye formal kan
gennemfores sa hurtigt, at banken er
i stand til at åbne forst i det nye an

Horsens længe
pa ønskesedlen
er

Regner man så med, at lokalerne
tilstrækkeligt store til formålet ?
- Måske ikke pa længere sigt,
svarer bankdirektør IL A. Hempler. Men vi har jo datacentral
her i Kobenhavn, således at man
buoghnlderifkåt
Horsens. Vi tror pa en god fremtid i Horsens. Vi er jo en landsbank, og vi folger nøje med i
den udvikling, der sker .ude i
landet. Vi har Iænge haft en fiHlorseinptavølksed
del, og med den udvikling, der
kan forudses, mener -vi, at der,
eorbugfsIynå.
g
tevIiglaødfor,Nhi
Jensen far ansættelse i vor filial
Horsens, hvor vi har haft adskillige tilbud pa Lokaler , slutter.
direktor Hempler..

Den danske Landmandsbanks
består af et bankråd pa syv
medlemmer med direktør A. W.
Nielsen som formand, Direktionen
ledelse

der har været :mange forlydender
fremme OM, hvor Landmandsbanken _
skulle have til huse. Nu er sløret
altså løftet. - Jeg fik så godt et tilbud, at jeg ikke kunne sige nej,
samtidig er -jeg blevet tilbudt en
stilling i banken, siger
JNkbeynrøsåd.mMlah
kan sæIge sin forretning som52-,årig
og samtidig fa en stilling, kan than
godt være tjent med det.
Nohr Jensen, der er fynbo, har
selv haft forretningen pa hjørnet af
Søndergade og Graven i 5 1/2 år, men
han har ledet den i ialt 14 år. Handelen har været tilfredsstillende
for begge parter, og jeg er glad for
at bevare min arbejdsplads i Horsens, hvor jeg er glad for at bo, siger Nehr Jensen. I løbet af nogen
tid kommer der et ophørsudsalg , og
straks efter overtagelsen af forretningen den 1. juli gar Landmandsbanken i gang med ombygningen.
P.N.

Købmand Nøhr Jensen.

