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Markeres ved en reception pa mandag og med oprettelse af fond pa
50.000 kr. til almennyttige formal - Banken har vret inde i en kolossal
ekspansion og er kommet udviklingen i forkøbet ved at vre med i det
fusionerede foretagende Aktivbanken

En moderne bankbygning - Horsens Bank

Bankdirektør Carl Sorensen.

byen og vil træde i virksomhed
i den nærmeste  tid. Bankens
formål er, dels på fordelagtig
made at gore så vel mindre
som storre kapitaler frugt-
bringende, dels at lette
pengeomsætningerne  til handelens,
industriens og agerdyrknin-
gens fremme. Vi foler os for-
vissede om, at et sådant fore-
tagende vil kunne trives her
i byen, idet vi ser, hvorledes
der i de fleste af yore byer pa
Horsens storrelse finder flere
bankinstitutter, og, idet
henviser til bankens ovenfor
nævne formal, formener vi, at
en sådan selvstændig lokal
bank vil were til gavn og nyt-
te for vor by og dens opland".

Denne indbydelse  til aktietegning i
den nye bank blev bekendtgjort i
februar 1896. Det oplystes, at ban-
kens grundfond er en aktiekapital,
der foreløbig var bestemt til 100.000

hvoraf de 70.000 kr. var tegnet
forud. Inden man var nået sa langt,
havde der igennem måneder  været
fort forhandlinger, hvis indhold per-

pa Søndergade.

tentligt med pen og blæk  blev pren-
tet i protokoller, som eksisterer den
dag i dag.

Jubilæet  pa mandag
Selve åbningsdagen var den 2. maj

Bankdirektør  Erling Høgsaa.

1896, men da denne dato i år, falder
pa en søndag, har bankens ledelse
vedtaget, at 75 are jubilant skal
markeres pa mandag. Ved en sam-
menkomst tidligt pa formiddagen
banken vil der blive talt af forret-
ningsudvalgets formand, tobaksfabri-
kant Poul Petersen, samt de to

direktører , Carl Sorensen og Erling
Høgsaa. Der, overrkkes personalet
et gratiale. Ligeledes om formidda-
gen lægges der kranse pa tidligere
formænd, bestyrelsesmedlemmer og
direktorers grave.

Ved en reception pa Bygholm
Parkhotel kl. 9,30-11,30 vii banken
modtage kunder, venner og forret-
ningsforbindelser. Iøvrigt  markeres
jubilæet ved oprettelsen af en fond
til almennyttige formal.

Første overskud
1152 kr.

Også  den gamle forhandlingsbog
eksisterer endnu, og •eraf kan man

læse mange kuriøse ting. F. eks, far
man at vide, at der var nogen strid
om, hvorledes man skulle besætte en
direktørstilling . En af deltagerne i
diskussionen sagde således , at han
gerne vine stemme for en uddannet
bankmand, men ikke pa en papir-
handler. Den første årsløn for

direktøren  var pa 3.000 kr. fast samt en
ikke nærmere aftalt tantieme.
Blandt ansøgerne  til stillingen som
bud var en patruljebetjent, men han
blev dog ikke ansat.

Ifølge det første regnskab kan
man under kontoen banknoter,
fremmed mønt og kupons Iæse ,
at der er „kjøbt  for 176.172 kr.,
der atter ere solgte". Og der
blev i dollars trukket for det fa-
belagtige beløb af 66 dollars. I
det forste regnskabsår  var der
en balance pa 481.000 kr., mens
overskuddet beløb sig til 1152 kr.
og 57 ore. I 1970 var balancen pa
250 mill. kr. Iøvrigt er balancen
de sidste fern år steget fra 164
mill. til i dag 258 mill. kr.

Hvor hojt estimeret banken er,
understreges bl, a, ved, at balancen
sidste år steg 11,3 pct., mens lands-
gennemsnittet kun var to procent.
Fra 1969 til 1970 steg indlånet  med
14,8 pct., og dot var for

landsgennemsnittet  kun ca. fire procent. En
stor del at rsagen hertil siges også
at være det moderne system med en
ny ekspeditionsform, som man har
gennemført , og som fungerer  særde-
les fint. Banken har i dag ca. 43.000
ind- og udlånskonti . Bilagsmængden
blev Ira 1968 tit 1970 fordoblet til 2
millioner.

Fra elev til direktor
Ved starten blev aktierne udbudt

til pari i størrelser pa 200, 500 og
1.000 kr., og ved aktietegningen kun-
ne stifterne oplyse, at „vi ma have
sikret os som direktør  en dygtig og
erfaren bankmand, om hvem vi næ-
rer den overbevisning, at han vil
kunne magte den stillede opgave, og
vil tillige undertegnede konstituere-
de bankråd  indtil videre fungere
som ulønnet tilsynshavende".

Den nye direktør  var bankbestyrer
C. Werner, Rlngsted, og bankrådets
første formand var mejeriejer J. V.
E. Seligmann. Ovrige medlemmer
var grosserer N. Wittrup, grosserer
P. Schmidt-Madsen, grosserer Viggo
Alstrup og købmand G. B. Fausing.
Den forste bogholder blev bankassi-
stent N. C. Nielsen, og en maned
efter  bankens start blev som elev an-
sat en ung mand ved navn Max
Christensen, Han kom til at betyde
kolossalt for Horsens Bank og blev
noget af en institution i Horsens.
Max Christensen, der for mange r
siden trak slg tilbage fra

direktørposten, er i dag 94 r.

Bank i teatret
Horsens Bank fik som bekendt til

hose i ejendommen pa hjornet af
Sondergade og Graven. I 1910 matte
man skride til en udvidelse af loka-
lame, men mens dette stod pa, kun-
ne man selvfølgelig  ikke standse sin
virksomhed. Derfor indrettede man
sig interimistisk pa teatrets scene,
så man kan roligt sige, at det virke,
der foregik her, blev yderst aktivt.
Som folge af den større tilslutning
til Horsens Bank, matte man skride
til flare aktieudvidelser.

Gennem mange år taltes om at
flytte banken over pa den anden
side af Søndergade, hvor ejendomme
var blevet erhvervet, men forst i
1956 kunne man skride til handling.
I 1970 foretoges yderligere moderni-
seringer, således at Horsens Bank i
dag star som et monster pa, hvorle-
des et banklokale skal indrettes, og
hvorledes det skal fungere. Det er et
udtryk for, at Horsens Bank altid i
sin ledelse har haft dygtige og frem-
synede folk.

Den vigtige fusion
Gennem de 75 Sr har Horsens

Bank vret af uvurderlig betydning
for erhvervslivet, og der har altid
eksisteret et nært tlllidsforhold mel-
lem banken og dens kunder. De, der
husker „gamle dage", har kunnet
fortælle om, hvorledes det næsten
var med andagt, man gik ind 1 en
bank. T dag er forholdet betydeligt
mere naturligt. En bank er en for-
retnlng, og en forretning skal have
kunder.

Hvor sprællevende og vågen over-
for udviklingen, bankens ledelse er,
er blevet kraftigt understreget af
den indsats, der blev gjort for at

gennemføre fusionen med en Vejle-
og to Kolding-banker. En fusion er
ikke noget, der klares fra den ene

sker, corn har arbejdet med disse
planer, har der vret tale om en
indsats, som har strakt sig over

måneder, og som har stillet store krav
bade til forhandlingsevne, smidighed
og fysik. Derfor er det glædeligt , at
fusionsplanen fik så fin en opbak-
ning fra alle sider.

Fusionen har vist sig at være en
styrke, og nu corn for har sigtet v-

ret:  en selvstændig  bank til gavn og
nytte for den kundekreds, den skal
betjene, Vi trder næppe nogen for
nær ved at fremhæve den

kæmpeindsats, der er gjort af
bankdirektørerneCarl Sorensen og Erling
Høgsaa . Carl Sorensen har været
ansat i Horsens Bank siden 1925,

Høgsaa siden 1963. De har ofte kort
i døgndrift for at fa fusionsplanerne
igennem, og der er pa

jubilæumsdagengrund til at sige dem tak for
den indsats, de bar gjort.

r Aktivbankens ledelse
Ved overgangen tit Aktivbanken

A/S er der oprettet lokalråd, og for
Horsens vedkommende er det med
tobaksfabrikant Poul Petersen corn
formand og fabrikant Ove Hede
Nielsen corn næstformand . Forret-
ningsudvalget ved Aktivbankens

hovedsæde  i Horsens består af fabri-
kant Pout Petersen, proprietr H. A.
Friis, Lillerup, købmand  Levy

Grønfeldt, købmand Knud Madsen og di-
rektor Axel Schur.

Bankrådet  har proprietær Anders
Johnsen, Ildved, som formand og di-
rektor Axel Schur, Horsens, og pro-
prietær A. Vlnd Thomsen, Dalby,
som næstformand . Bestyrelsen for
bankrådet har følgende  udseende:
Proprietr Anders Johnsen, direktør
Axel Schur, proprietær A. Vind
Thomsen, direktør  Ib Christiansen,
Kolding, kobmand Levy Grønfeldt ,
grosserer Th. Holmskov, Vejle, og
direktør Ib Windfeld-Hansen, Vejle.
Endelig kan nævnes, at direktionen
er sammensat af bankdirektørerne
V. Holsgaard, Kolding, Erling Hog-
saa, Horsens, H. Thrige Laursen,
Kolding, Carl Sorensen, Horsens, og
Mads Thomsen, Vejle.

I kontakt med alle
samfundslag

I en jubilæumsudtalelse  understre-
ger bankdirektørerne Carl Sorensen
og Erling Høgsaa , at Horsens Bank
har stor bredde i sin kundekreds
bade blandt indskydere og låntagere .
- Vi er i kontakt, med alle samfunds-
lag og alle de dele af erhvervslivet,
der er i udvikling og viser frem-
gang. Banken har i de sldste 4-5 r
været inde i en eksplosiv udvikling,
og man er fra ledelsen helt  og fuldt
enige om, at den af banken forte
ekspansive politik skal fortsættes, og
at den udviste aktivitet er tvingende

nødvendig for bankens trivsel og
fremtid.

„Under navn af „Horsens
Bank" bar undertegnede mænd
stiftet et aktieselskab, der vil
drive bankforretning her i
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