
Landmandsbanken tog
Pondus med til byen

Den ny bankafdeling i Horsens er indrettet under smagfulde for-
hold - Reception forud for åbningen  i dag

Den ny afdeling af Landmandsban ken i Horsens, der åbnede  i dag

Fotograferet i det smukke
delingens leder, direktør  B.

lokale i gar: Souschefen E. B. Graakjær , kassereren Nohr Jensen, af-
B. Elefsen, og direktør G. Dyrberg fra hovedafdelingen.

Landmandsbankens ny afde-
ling i Horsens, der åbnede I
dag, er ikke forsynet med en

sværtarmeret dør ind til bøks-
rummet i kælderen. Det er
nemlig ikke nødvendigt. Bokse-
ne er nemlig dobbeltsikrede,
dels med en såkaldt  rystealarm
dels med et tidsur, som skulle
give garanti for, at et indbrud
ikke kan lade sig gennemføre.
Man kan heller ikke pasta, at
Landmandsbanken har oprettet
sin Horsens-afdeling over hals
øg hoved. I bankens

årsberetningfra 1872 hedder det:
„Den2. april 1872 indkom fra

Horsens en af henved 60 næ-
ringsdrivende, hvoriblandt byens
største, undertegnet opfordring
til banken om at oprette en fi-
lial i denne jydske fjordstad.

Ønsketloci sig imidlertid ikke
foreløbig opfylde”.

Men nu er banken altså  kom-
met til Horsens, og den er ind-
rettet i ideelle og meget smag-
fulde lokaler. Direktør  G. Dyr-
berg fra hovedafdelingen un-
derstreger, at Landmandsban-
ken i forvejen havde en del
kunder i Horsens. Bl. a. har
bankens spareklub Pondus
Klubben 362 medlemmer her i
byen, og over hele landet er der
ca. 300.000. Dertil kommer, at
man inden etableringen havde
foretaget grundige

undersøgelser, som resulterede i, at Land-
mandsbanken folte sig overbe-
vist om, at der er et godt
grundlag i Horsens for en afde-
ling. Man venter sig meget of
dot nye initiativ.

150 kvadratmeter
ekspeditionslokale

rettet et specielt børnebord til
afdelingens yngre kunder.

Pa 1. sal findes personalets
frokoststue med køkken . Der er
toiletter og garderober samt et
mødelokale . I kælderetagen  med
boksrummene star en

granitsøjlefra 1906. Den er udfort af en
svensk stenhuggermester, der
nu er næsten 80, og som forny-
lig var i Horsens for at se, om
søjlen endnu var der.

Stort Pondus-
show i nste maned

Pondus Klubben vil blive
prmsenteret med maner i
Horsens. Der gives 5. og 6. april
et stort show i Teater-Bio, hvor
bl. a. tryllekunstneren Alakazan
(fra Slagelse) optræder, og hvor
der vises film, bl. a. optagelser
fra Sydpolen, hvor pingvinerne
boltrer sig. I forbindelse her-
med holdes en konkurrence. De
fern vindere far hver lov til at
tage en kammerat med til Tivo-
li i Kobenhavn.

Ved receptionen 1 gar blev
gæsterne budt velkommen af
direktor H. Maegaard-Nielsen,
Kobenhavn. Han understregede,
at en moderne bank skal være
en god forretning. Den ma be-
standig være pa udkig efter
muligheder for at udvide sin
virksomhed. - Det er efterhan-
den lang tid siden, at det stod
os klart, at Horsens var en by,
hvor der skete noget, og hvor
Landmandsbanken burde være
repræsenteret, sagde direktoren.

For at dot kunne lade sig
gore, var det væsentligt for os
at finde de halt rigtige lokaler.
Vi er overbeviste om, at

Købmand E. Nøhr Jensens tidligere
forretning har givet os de bedst
tænkelige lokaler med den helt
rigtige beliggenhed. Forretnin-
gens gamle kunder vil måske
nok have lidt svært ved at gen-
kende lokalerne, men til gen-
gæld er vi glade for, at dot er
lykkedes at finde en ordning, så

man fremover kan finde ihvert-
fald kobmand Nøhr Jensen pa
den gamle adresse.

Parat til at give
en hand med

- Landmandsbanken er parat
til at give en hand med i det
store arbejde, der fra mange si-
der udfoldes for at fastholde og
udbygge den sunde udvikling,
byen er inde Vi stiller hele
vort serviceapparat til rådighed
for Horsens' mange institutioner
og virksomheder. En bank kan
ikke leve sit eget ophojede liv.
Kun den moderne bank, som
tager aktivt del i befolkningens

gøren og laden, og som haler sig
eet med sin egen, kan opnå det,
som er enhver bankmands
drøm, 100 pct. tillidsfuldt sam-
arbejde pa stedet. Vi tror, at vi
i direktør Birger Elefsen har
fundet den rette mand og on-
sker ham al mulig lykke og

her i byen.
Direktør  Maegaard-Nielsen
sluttede med at udtrykke ønsket
om, at Landmandsbankens Hor-
sens-afdeling ma gå en aktiv og
travl tid i mode til gavn for
bade banken og for Horsens by.

Banken er indrettet i et 150
kvadratmeter stort ekspeditions-
lokale. Her som overalt i den
nye afdeling er gulvene belagt
med tæpper , hvis rode og
olivengrønne  farver er tilpasset
lokalets lyse egetræsinventar.
Bag en elleve meter lang eks-
peditionsdisk findes to kasser
(og mulighed for endnu eon)
samt plads til syv medarbejde-
re. Der er indrettet et talevæ-
relse samt et direktørkontor . Pa
kundearealet har man udover
skrivepulte og siddepladser  ind-
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