
Betydelig fremgang for
Horsens Landbobank i 1966

Der er i aarets lob oprettet 1110 nye indlaanskonti, og antallet of
ekspeditioner er steget 400 om dagen

Horsens Landbobank A/S holdt i
gaar generalforsamling paa

Hejm-dalmed stor tilslutning, 215 at ban-
kens 2868 aktionærer var mødt
frem.

Formanden for bestyrelsen, fhv.
folketingsmand Kr. Juul, Hoke,
Honum, bed velkommen. Forman-
den for bankens repræsentantskab ,
vognmand Valdemar Jensen, Horn

-burg, valgtes til dirigent.
Kr. Juul aflagde derefter beret-

ning om bankens virksomhed i det
forløbne aar og udtalte blandt an-
det:

— Om aaret 1966 kan der siges
som noget generelt, at det har

været  præget af et stramt laanemar-
ked. Det er ikke noget problem for
Horsens Landbobank alene, det er
et problem, der har været gwldende

alle kreditinstitutioner, head en-
ten der er tale om banker, spare-
kasser eller kreditforeninger m.v.

Den indskrænkning I kreditgiv-
ningen, corn Nationalbanken

gennemførte for ca. 2 aar siden, gal-
der stadig, og for Landbobankens
vedkommende betyder det, at ban-
ken ved afslutningen a1 regnskabet
for aaret 1966 havde et indestaaen-
de paa ca. 1 1/4 million kroner paa
spærrekonto I Nationalbanken. Det
er et beløb, corn ikke kan røres  og
saaledes heller ikke gore gavn paa
Horsensegnens laanemarked, hvor-

, til beløbet naturligt var tiltænkt.
Der er dog Ingen grund til at

klage over fremgangen. Paa folio,
check-konto og indlaan har vi haft
en fremgang paa i alt 4,7 millioner
kroner. Den største fremgang paa
et enkelt aar.

Ikke alle ønsker efter-
kommet

Alligevel har de laanebegæringer
vi har behandlet i aarets lob, lig-

maaneders opsigelse. Imellem disse
nye konti er ikke færre end 514
fra nye kunder.

Der har vret  en livlig
virksomhedi banken aaret igennem, hvil-
ket jeg kan illustrere ved at

fortælle , at det daglige ekspeditions-
antal gennemsnitlig har været 2828
daglig. En fremgang fra sidste aar
paa 400 daglige ekspeditioner.

Overskud paa en million
Ser vi paa aarets driftsresultat,

wiser dette et bruttooverskud paa
kr. 1.091.866,32, hvoraf 98.211 kr.
er tjent i filialen i Br dstrup. Her-
at er forlods anvendt kr. 50.000 til

imødegaaelse  of tab paa udestaa-
ende fordringer, medens kr. 127-.19S
er anvendt til fskrivning paa in-
ventarkontoen. Der fremkommer
herefter et restoverskud paa kr.
914.668,32, hvortil kommer

overførsler  fra investeringsfond kr.
90.000, konto for skatter kr. 440.000
og overførsel fra sidste aar kr.
181.070,37, 'i alt til raadighed kr.
1.625.738,69.

Dette beløb foreslaar vi under
henvisning til vedtægternes para.

graf  26 fordelt saaledes: 7 pct. ud-
bytte plus 1/2 pct. bonus til aktio-
nærerne med kr. 186.960, bonus til
aktionærerne f indlaan paa opsi-
gelse, f udlaan og kassekredit med
kr. 149.137,40, til lovmæssig reser-
vefond henlægges kr. 250.000, ek-
stra reservefond kr. 50.000, en ny
bonusreguleringsfond kr. 100.000,
investeringsfond kr. 180.000, konto
for skatter kr. 500.000, og endelig
bliver der til rest kr. 209.641,29 kr.
der overføres til næste aar.

Bankens  ny status vil herefter
udvise, at bankens egenkapital her-
efter udgør 7,4 millioner kroner,
idet der i aarets lob er tegnet nye
aktier for i alt kr. 89.800. Det er
en stigning i egenkapitalen paa kr.
668.000.

Maa beskytte laan.
søgerne

Vi befinder os i ojeblikket i
en tidsperiode, hvor

laansøgernestaar svagtiforholdet
overfor kapitalmarkedet, og
grunden er den simple, at der
er alt for lidt kapital til raa-
dighed for laansøgerne . Under
saadanne forhold maa -en an-
delsbank, til hvilken kategori
Horsens Landbobank homer, i

siærliggrad have til opgave at
beskytte laansogerne imod en
urimelig udbytning.

En saadan beskyttelse fra ban-
kens side kan naturligvis kun finde
sted i den udstrækning, corn yore
indskudsmidler giver os mulighe-
der for. En forudsætning for at
skaffe; indlaansmidler , vil være, at
der ydes indskyderne en rimelig
rente af deres indskud I Horsens
Landbobank tilgodeser vi indsky-
de  paa en særlig fordelagtig
maade, idet banken giver den sam
me rente som, andre pengeinstitut-
ter i Horsens, og dertil bonus, saa-
fremt indskyderen er aktionær.

I 28 of bankens virkeaar har VI
været i stand til at age denne bo-
nus-udbetaling, der i de senere aar
har udgjort mellem 1/4 og 1/3 pet.
p. a. ekstra-tillæg  til den ordinære
rente. For saa vidt angaar udlaans-
renten, mener vi ogsaa, at udlaans-
renten Horsens Landbobank lig-
ger paa et særdeles rimeligt niveau,
og her maa man jo heller ikke
glemme, at bankens bonusordning
betyder en godtgorelse i udlaans-
renten paa ca. % pct. p. a.

Der kan næppe være tvivl om, at
forskellen mellem indlaansrente og
udlaansrente i Horsens Landbobank
ligger under gennemsnittet for Ian-

dets banker. En saadan forskel
gælder det om at gore mindst mu-
lig, og det skal være min slutbe-
mærkning, at Horsens Landbobank
bar have storre og større  tilslut-
ning frem i tiden. Byens og egnens
folk opfordres til at staa sammen
om dette pengeinstitut. Give ban-
ken øget styrke til i stadig større
omfang at være i stand til her paa
Horsensegnen at virke regulerende
paa den alt for høje udlaansrente,
som erhvervslivet maa slaas med
dag.

Bankens regnskab
Dirigenten gay derefter ordet til

bankdirektør Erik Thomsen, der
fremlagde det reviderede regnskab.
Status balancerede med kroner
76.033.756,56. Aktiekapitalen er
paa kr. 2.492.800, og de samlede re-
server andrager kr. 4.908.414,29. —

Indlaansmidlerne andrager
alt kr. 59.539.086,54. Veksler, kre-
ditter og udlaan udgør kroner
54.598.359,91.

Der er i regnskabsaaret udbetalt
bonus til laantagere og indskydere
med i alt kr. 149.137,40. Og

direktøren  kunne i den forbindelse med-
dele, at der i aarenes lob var udbe-
talt bonus tii laantagere og indsky-
dere med i alt kr. 1.167.538,67, og
heraf ikke mindre end 565.999,10
kr. i de sidste 5 aar. (Vi henviser
iøvrigt til bankens regnskab , der
findes aftrykt paa side 6).

Nste punkt paa dagsordenen
var vedtægtsændringer .

Herunder havde formanden ordet
Han foreslog paa bestyrelsen og
repræsentantskabets vegne at pa-
ragraf 26 sidste punktum i bankens
vedtægter, der lyder saaledes: Ud-
bytte til aktionrerne maa ikke
overstige 7 pct. plus bonus, ændres
til: Udbytte til aktionærerne maa
ikke overstige 8 pct. plus bonus,
samt at paragraf 25, 1. stk. sidste
punktum, der lyder saaledes: For
hver revisor vælges en suppleant,
slettes.

Begge ændringsforslag  blev en-
stemmigt vedtaget. Med hensyn til
vedtægtsændringer var generalfor-
samlingen imidlertid ikke beslut-
ningsdygtig, hvorfor ændringsf or-
slagene paany skal forelægges paa
en ekstraordinær generalforsam-
ling.

Valgene
Derefter foretoges valg of re-

præsentanter.
Efter tur afgik efternævnte; gdr.

Just Hansen, Aaes, gdr. Johs. An-
dersen, Sattrup, ,.gdr. Valdemar
Mortensen, Torp , vognmand Valde-
mar Jensen, Hornborg, husmand
Ole Vesterlund, Mattrup Ladegaard
fhv. gdr. Anker Petersen, Bjerre ,
gdr. Soren Eskesen, Barrit, prop.
Soren Rasmussen, Aldum
Østergaard , mekanikermester H. J. Bor-
dorff, Horsens, automobilforhandler
Carl Edelholdt, Horsens, mejeribe-
styrer G. Løkke, Brdstrup. Samt-
lige valg var genvalg.

Som revisor genvalgtes revisions-
firmaet C. Jespersen.

Dirigenten sluttede derefter ge-
neralforsamlingen med en tak til
de fremmødte , hvorefter banken
var vært ved kaffebordene.

I et efterfolgende
reprsentantskabsmødeforetoges
bestyrelsesvalg.Forretningsfører
gaard, Horsens, og gdr. Age

Burgaarde, genvalgtes.
Som form and og næstformand

for repræsentantskabet genvalgtes
henholdsvis vognmand Valdemar
Jensen, Hornborg, og gdr. A. B.
Therkelsen, Lykkebjerg, Aale.

get betydeligt over Indlaansstignin-
gen, saaledes at vi ikke har kun-
net efterkomme alle ønsker. Vi har
1 aarets lob bevilget nye laan til et
samlet beløb af 7,2 millioner kro-
ner og nye kreditter til et samlet
beløb af 4,7 millioner kroner, hvor-
til kommer at vekselbeholdningen

aarets lob er steget med 300.000
kroner.

Vi har medvirket til finansiering
af  landbruget gennem Dansk Land-
brugs Realkreditfond, hvor vi har
formidlet 24 nye laan til et samlet
belob at 1 1,  million kroner.

For parcelhuse gælder  dot, at vi
I Landsbankernes Reallaanefond
har formidlet 30 nye laan til et
samlet beløb at kr. 607 000.

Af indlaansfremgangen stammer
omkring 1/2 million kroner fra ban-
kens kontorsteder i oplandet. I for-
bindelse med indlaansfremgangen
kan oplyses, at der i aarets lob er
oprettet 1110 nye indlaanskonti,
hvoraf ca, 2/3 er indlaan paa 6
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