Respekt for fortiden satser nu på fremtiden
Vemod over at tage afsked med Horsens Bank, men også glæde og stolthed
over at vre gået ind i Aktivbank en
Stemningen, ved den spisning, der
efterfulgte Horsens Banks generalforsamling I Håndværkerforeningen I
aftes var bade vemodig og optimistisk, vemodig fordi man tog afsked
med den 75-årige Horsens Bank, optimistisk fordi der stilles store forventninger til den nye Aktivbank,
som fire pengeinstitutter er gået
sammen om. Aftenens festlige og
veloplagte toastmaster var grosserer
Carsten Beck.
I formanden, tobaksfabrikant Poul
Petersens fravær, bed direktør Axel
Schur velkommen. - Desværre er
vor afholdte formand ikke til stede i
aften, men jeg kan gla de alle med,
at Poul Petersen nu har det godt og
er strkt på vej til at genvinde sit
helbred. Jeg har lovet at overbringe
hans hilsen til alle deltagere, sagde
Axel Schur og fortsatte:

ind i Aktivbanken for at blive det
største pengeinstitut i amtet og for
derigennem at kunne lose stone opgayer.
Jeg synes, man gennem dette
skridt har formået at bevare det engang etablerede med den fremtidige
udvikling, og er overbevist om at
det, der er sket i dag, vil være til
gavn for aktionærer, kunder, by og
amt. Jeg er tillige sikker på, at man
også i fremtiden vil kunne bevare
det samme fortrolige forhold, som
man hele tiden har haft.
Det har vret et fantastisk slid at
nå så langt for direktionen og overordnede medarbejdere. Direktionen
har arbejdet i dogndrift og vist en
enestående indsigt i såvel juridiske
som kommercielle forhold. Havde
der ikke vret en så dygtig direktion i den kommende Aktivbank, er
jeg temmelig overbevist om, at man
skulle have knyttet en skov af jurister og revisorer til banken for at
nå det resultat, man i dag er kommet frem til. Axel Schur takkede
for indsatsen og udbragte et leve for
Aktivbanken.

- Da Banken i 1896 blev startet
under den første formand, Seligman,
har det vist sig, at disse folk har
v æ ret meget forudseende og gjort
alt for at bevare Horsens Bank. Det
skulle vare seks uger mellem to ekstraordin æ re generalforsamlinger for
at banken kunne oph æ ves, ligesom
de den gang på demokratisk vis
sørgede for en stemmeretsbegrænsning .
Carl Sorensen sagde, at
Direktør
Alle vi, der kendte den gamle det nok var med en slags vemod,
bank, kan endnu huske, hvor trange man tog afsked med den gamle
forhold man arbejdede under. Med- bank, men heri var blandet
arbejderne stod op ved høje pulte og tilfredshed og stolthed over, at man
skrev i tykke bøger . Direktionen sad nu er nået så langt, at man har
bag svære døre. Man blev
kunnet oprette Aktivbanken. Konmsutevialkhnåøjrd,g
centrationen indenfor det danske
gang aflagde banken et besøg, og bankvsen er blevet stærkt øget de
folk stod gladeligt i kø for at ud- seneste og han var ikke i tvivl
veksle det sidste nyt, der var passeret om, at denne udvikling vil fortstte.
i byen.
Horsens Bank har været
,grundfæste og man har nu taget udfordringen op og er gået ind i Aktivbanken, en stor, stark og dynamisk
Jeg ved ikke, om jeg blev udsat
bank, der kan spænde vidt. Carl Sofor en særlig celeber behandling,
rensen udtrykte sin glade over den
men jeg kan huske, når man kom
store tilslutning, tanken har Met.
med et låneandragende , havde Met
Det giver styrke i arbejdet fremja, og skulle til at sige farvel, da fik over. Han understregede, at Horsens
man en kindhest med formaninger Bank ikke har opgivet sin selvstnom i fremtiden at udvise større
dighed. Den vil fortsat varetage det
sparsommelighed. Der var noget in- lokale erhvervslivs interesser. - Vi
timt over denne behandling, og selv har ikke forskrevet vor sjæl
til storom metoderne blev ændret i den nye bankerne i Kobenhavn.
bank, synes jeg, man har formået at
Vi har respekt for fortiden og
bevare dette intime forhold mellem
de dygtige ledere, der har været ,
kunde og bank.
men vi lever i nutiden og satser
Dygtige kvinder og mænd har
pa fremtiden. Den beslutning,
gjort Horsens Bank til byens største
der er truffet, er den bedste,
lokale pengeinstitut. Tiderne har
rigtigste og eneste mulighed for
ændret sig, og det er ikke nok mere
at bevare sel vstændigheden . Vi
at være størst i byen. Vi gar derfor
håber ihvertfald, at tilliden mellem bank og kunder kan bevares. Carl Sorensen takkede revisorer, bestyrelse, repræsentantskab og funktionærer og udbragte et leve for en god og lykkelig
fremtid for Horsens Bank som
partner i Aktivbanken.

Tog mod udfordringen

Fik lån — og kindhest

Banken er os kær
Holger Kramer sagFilialdirektør
de bl. a.: - Vi har i dag på den 75.
og sidste generalforsamling sagt farvel til Horsens Bank, den bank som
vi lidt ældre har haft tilknytning til
i så mange ån Vi ansatte tager afsked med noget, der har været os
kart og en stor del af vort liv. Horsens Bank har for os v æret et be-

greb, vi ikke taste, nogen hakkede
ned på. Banken har altid vret en
god arbejdsplads med en god tone,

og man har vret lydhør overfor
den enkeltes eventuelle problemer.
har
kunnet glæde os , over en
god kommunikation, og afdelingslederne har haft meget frie hænder .
Vi har altid Met en hurtig afgørelse
på låneandragender. Det har betydet
meget for den enkelte at vre i nær
kontakt med den store kundekreds,
og vi har Met mange venner. Vi har
felt glæden ved at se banken vokse.
I 1961 var balancen 86 mill. kr., I
1970 249 mill. kr. Det skyldes ikke
bare inflationen, men en fremragende dygtig bestyrelse og direktion.
Det siger vi tak for. I morgen siger
vi goddag til Aktivbanken, og vi
ved, at mange nye problemer vil
melde sig. Jeg appellerer til mine
kolleger om at give tilsagn om at
yde fuld støtte til ledelsen, til gavn
for kunder og bank og dermed os
alle.

Udbytte til
låntagerne?
Hagen Simonsen takEntreprenør
kede for altid venlig behandling.
Han var glad for, at Horsens Bank
stadig er en ren jysk bank. Under
bifald foreslog han, at man sendte
en hilsen til bankens syge formand,
Poul Petersen. Han sluttede med et
leve for Aktivbankens fremtid.
Statsskovrider, dr. agro. Axel S.
Sabroe spurgte, om det ikke var en
ide, om låntagerne fik udbytte hvert
andet år og aktionærerne hvert andet - Vi er, tilføjede han, mange,
der skylder banken en tak. Vi skylder ihvertfald en hel del! Sabroe
sluttede med en tak for det smukke
regnskabsmssige resultat, og så
kunne direktør Schur afslutte talerrækken.

