Landmandsbanken i
Horsens åbner tirsdag
De nye medarbejdere udpeget — de har alle været pa skolebænk
for at lære om Horsens
Landmandsbanken har udpeget de medarbejdere, som skal
virke i bankens nye afdeling i
Horsens. Bygningen på hjornet
af Sondergade og Graven har
været under ombygning i nogle
måneder , men nu skulle alt
være klar, og banken åbner på
tirsdag. Landmandsbanken er
en landsdækkende bank. Den
Iægger vægt på, at de enkelte
filialers medarbejdere bar så
godt et kendskab til de Iokale
forhold som muligt.
Man har derfor som ved enhver filialetablering og så i Horsens sikret sig, at personalet er
blevet så velinformeret om
byen som muligt. Medarbejderne har i den seneste tid været
på skolebænken , og takket være
velvilje fra borgmester Ove
Jensen, økonomidirektør R.
Hoffmann og stadsingeniør Harry Arnum har de Met et godt
forhåndskendskab til den by,
hvor de fremover skal have Beres virke.
Afdelingens filialdirektør er
den 34-årige Birger 13. Elefsen.
Filialdirektør Elefsen er ligesom
de S af afdelingens 7 øvrige I
medarbejdere jyde. Han stammer fra Vejgård ved Alborg
og begyndte da også sin karriere i Landmandsbankens Alborg
afdeling i 1954. I 1967 kom han
til Bjerringbro afdeling, og ef-

På kassererposten vil man
finde købmand E. Nøhr . Jensen,
den tidligere indehaver af den
forretning, som banken har
overtaget og indrettet til filial.
Det øvrige personale består
af:
Assistent Peter Wronna
Schultz, 23 år, født i Sanderborg, hvor han blev ansat i
Landmandsbanken i 1965. Han
bosætter sig i Horsens, hvor
han netop har køb t hus.

Filialdirektør B. B. Elefsen

Assistent Inger Land Rasmussen, 23 år, født i Ejby på Fyn,
og uddannet bankens afdeling
der. Inger Lund Rasmussen er
allerede flyttet til Horsens.
Assistent Gerda Pedersen, 24
sammer fra Fur. Hun blev
ansat i bankens hovedsæde i
1966 og har siden november sidste år gjort tjeneste i Vejle afdeling. Gerda Pedersen bor i
Løsning .

ter en periode i bankens
behlvdasniæ1970ou t
til chef for afdelingen i Søborg
ved Kobenhavn, hvorfra han nu
Den 20-årige bankelev Mary
er flyttet til Horsens, hvor han Skovgaard Jensen, født I
allerede har bosat sig med sin Kragelund . Hun blev ansat i Vejle
familie.
afdeling sidste år og er bosat i
Oster Snede Mark ved Løsning.
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Kurt P. ChristenB. Graakjær fra bankens filial i sen, 35 år, stammer fra Esbjerg.
r
Vejle. Ernst G aakjær er født i Han har været ansat i bankens
Horsens og har siden sin ansæt- hovedsæde siden 1965. Kurt
telse i Landmandsbanken i Christensen bosætter sig ligele1963 gjort tjeneste i Vejle, hvor des i Horsens, hvor han har
han er bosat.
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