
Tilbundsgaaende afskrivninger
Horsens Landbobank
8 pct. udbytte til aktionærerne, men ikke noget overskud til bonus
i aar Bankens formand, fhv. folketingsformand  Kr. Juul, trekker
sig tilbage efter 42 aar i bestyrelsen og afløses  af næstformanden ,

propr. A. 13. Therkelsen, Aale
Horsens Landbobank A/S holdt i

gaar generalforsamling paa Hejm-
dal med stor tilslutning. 270 af
bankens ca. 2700 aktionærer  var
mødt frem.

Formanden for bestyrelsen, fhv.
folketingsmand Kr. J u u 1, Hope,
Honum, bod velkommen. Forman-
den for bankens repræsentantskab,
vognmand Valdemar J e n s e n,
Hornborg, valgtes til dirigent.

Kr. Juul aflagde derefter beret-
ning om bankens virksomhed 1 det
forløbne aar og udtalte blandt an-
det:

Det aar, der nu er gaaet — caret
1967 — kan vel betegnes som et aar
i modvind for store dele af det dan-
ske erhvervsliv. Landbrugets

økonomihar været daarlig i en aarrække,
men er yderligere blevet forringet
1 det sidste aar. For adskillige land-
brugsbedrifter er det saadan, at

gælden ages aar for aar. Hvis det
saa havde været  paa grund af pro-
duktive investeringer, villa det ikke
være saa afskrækkende endda. I
mange tilfælde er det desværre saa-
ledes, at det er landbrugets drifts-
omkostninger, foderstofregninger
o. lign., der tvinger landmændene
til at sage laan. Og det er jo en til-
stand, der ikke er holdbar i det Lan-
ge lob.

Det er dog ikke landbruget alene,
der er i vanskeligheder. Ikke saa
faa erhvervsvirksomheder har maat-
tet standse driften helt eller delvis.

Banker og sparekasser saint an-
dre kreditinstitutioner er stærkt in-
teresseret 1, at erhvervene faar sun-
de arbejdsvilkaar. Længere stagna-
tionsperioder vil saa ganske givet
eve indflydelse paa hale den danske
okonomi.

Det aar, som nu er gaaet, har til-
syneladende været et godt aar for
de fleste pengeinstitutter. For Hor-
sens Landbobanks vedkommende
maa der dog tages et vist forbehold.

Bankens indlaansfremgang er paa
linie med de senere aars fremgang.
Indlaansmidlerne er steget med 4
mill. kr, hvorefter de udgør  ialt kr.
56.000,000. Nye kunder har i aarets
lob oprettet 586 nye indlaanskonti i
banken.

Bankens udlaan er i aarets lob
oget med 3 mill. kr. I den forbin-
delse maa det nævnes, at vi stadig
maa deponere 20 % af indlaans-
fremgangen i Nationalbanken, hvil-
ket svækker vor udlaansevne. Vi
har i ejeblikket 1,8 mill. kr. paa
spærret konto 1 Nationalbanken.

Vi har medvirket til finansierin-
gen af landbruget gennem Dansk
Landbrugs Realkreditfond, hvor vi
bar formidlet 44 nye laan til et

samletbeløbaf 3 mill. kr.
For parcelhuse gælder det, at vi

Landsbankernes Reallaanefond har
formidlet 20 nye laan til et samlet

beløb af 595,000 kr.

Ca. 1 mill. kr. i overskud
Driftsresultatet er af lignende

Kr. Juul

størrelse  som sidste aar med et
overskud paa godt 1 mill. kr. Des-
værre skal vi 1 aar bruge betydelige
beløb til afskrivninger, 600,000 kr.,
paa udestaaende fordringer, 117,000
kr. paa fondsbeholdningen, og
107,000 kr. paa inventar. Tilbage
bliver herefter et restoverskud paa
213,300 kr. Hertil kommer 500,000
kr. fra konto for skatter, 90,000 kr.
fra investeringsfond samt 209,641
kr. overførsel fra forrige aar, ialt
til disposition 1,012,942,22 kr.

Dette beløb foreslaar vi under
henvisning til vedtægternes  § 26
fordelt saaledes: 8 udbytte til ak-
tionærerne med 213,720 kr., 100,000
kr. til lovmæssig reservefond,
100,000 kr. til ekstra reservefond,
100,000 kr. til investeringsfond, til
konto for skatter 300,000 kr.,
hvorefter  der bliver at overføre til næ-
ste aar 199,222,22 kr.

Desværre bliver der ikke noget
overskud til bonus 1 aar paa grund
of de store afskrivninger, vi har fo-
retaget. Vi har været enige om, at
yore afskrivninger i aar skulle være
tilbundsgaaende, og det er mit ind-
tryk, at vi herefter kan fortsætte
paa normal vis fremover.

Til slut vil jeg konstatere, at Hor-
sens Landbobank A/S stadig er i
arbejdstøjet . Der er kun grund til
at være glad for, at egnens borgere
og bonder for 42 aar siden stiftede
en andelsbank I Horsens.

Dirigenten gay derefter ordet til
bankdirektør  Erik T h o m s e n, der

fremlagde det reviderede regnskab.
Status balancerede m. 78,060,045,69
kr. Aktiekapitalen er paa 2,671,500
kr., og de samlede reserver andra-
ger 4,907,995,22 kr.

Indlaansmidlerne andrager ialt
62,409,933,66  kr. Veksler, kreditter
og udlaan udgør  57,300,843,55 kr.
Aktiekapitalen udvides

til 5 mill. kroner
Næste punkt paa dagsordenen var

vedtægtsændringer.
Herunder blev det vedtaget at be-

myndige bestyrelsen til at udvide
aktiekapitalen, indtil den har naaet
et beløb paa 5 mill. kr., ligesom det
blev vedtaget ogsaa at udstede ak-
tiebreve paa 5000 kr.

Ligeledes blev det vedtaget at
slette § 18, stk. 4 1 vedtægterne, der
gik ud paa, at repræsentantskabet
skulle fastsætte revisorernes veder-
lag.

Med hensyn til
vedtægtsændringernevar generalforsamlingen ikke
beslutningsdygtig, hvorfor disse se-
nere skal forelægges paa en ekstra-
ordinær generalforsamling.

Der var ogsaa et forslag fra
aktionærerne gaaende ud paa, at per-
soner, der er fyldt 70 aar, ikke skul-
le kunne vælges eller genvælges til
repræsentantskabet. Dette forslag
blev ikke vedtaget.

Derefter foretoges valg af repræ-
sentanter. Efter tur afgik proprie-
tær Hans Chr. Friis, Overby Neder-
gaard, gaardejer Ove Damgaard Pe-
tersen, Tebstrup, proprietær Carl

Mogensen, Petersholm, gaardejer
Jens N. Jensen, Vrønding, gaardejer
A. B. Therkelsen, Aale, gaardejer.
Johs. Juul, Grund, gaardejer Chr.
Jorgensen, Aastrup Nygaard pr.
Brædstrup, gaardejer Rasmus Peter
Møldrup, Tanning, direktor Kegs
Andersen, Horsens, gaardejer E. M.
Eriksen, Nortvig.
Gaardejer Chr. Jorgensen, Aastrup

Nygaard, gaardejer Rasmus P. Møl-
drup, Tønning, og direktør Kegs
Andersen, Horsens, ønskede  ikke at
modtage genvalg. I dares sted valg-
tes: Uddeler Rich. Nielsen, Aastrup-
lund, gaardejer Thorvald Nielsen,
Træden, og forvalter Niels J. Pe-
dersen, Horsens. De øvrige valg var
genvalg.

Som revisor genvalgtes Revisions-
institutet i Horsens, Aktieselskab.

Varm tak til Kr. Juul
Under eventuelt tog dirigenten

ordet og meddelte, at bankens for-
mand, fhv. folketingsmand Kr. Juul,
der havde været medlem af ban-
kens bestyrelse i alle dens 42 leve-
aar, havde meddelt, at han ville
trække sig tilbage.

Han bragte formanden en varm
tak for bans store og uegennyttige
arbejde for Horsens Landbobank
igennem de mange aar, og han fik
generalforsamlingens tilslutning
hertil, idet alle rejste sig og gay
Kr. Juul et kraftigt bifald.

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

1 et efterfølgende
repræsentantskabsmødeforetoges bestyrelses-
valg. I stedet for Kr. Juul nyvalg-
tes repræsentantskabets næstfor-
mand, proprietær A. B. Therkelsen,
Lykkebjerg, Aale.

LandsretssagførerThorkild Poulsen, Horsens, og
proprietær Freda Kjær, Aldum-
gaard pr. Stenderup, genvalgtes til
bestyrelsen.

Som formand for repræsentant-
skabet genvalgtes vognmand Vald.
Jensen, Hornborg, og som ny næst-
formand i repræsentantskabet valg-
tes proprietær Carl Mogensen, Pe-
tersholm, Egebjerg pr. Horsens.
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