folkningsgrundlag på ca. 400.000 indbyggere.

- Samarbejdets betydning?
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Skif ter na uvneskiltd

- Vi kan sige, at samarbejdet mellem
og den store, dygtige
funktionrstab har været
har vist interesse for bankens y e og
vel og har haft deres store andel i
bankens fremgang og vækst. Også
y
ore aktionærer og store kundekreds
har gennem deres trofasthed og den
tillid, de har vist banken, vret med
til at styrke virksomheden, og der er
ved Jubilant i høj grad grund til at
sige tak for den positive indstilling,
der så tydeligt er vist pa forskellig
made.

De nødvendige filialer
- Horsens Bank har fort en effektiv filialpolitik, som man vil fortsætte med.
- Vi, ved godt, at en del mennesker giver ondt af sig, fordi bankerTobaksfabrikant Poul Petersen.
ne opretter filialer - for mange, sines det. For os at se er denne Inder
jo netop det, vi gar ved at
stilling bagvendt. Vi forstår ikke Det
v r h
æ e vor
kunderne er flere
vi
modstanden mod nye filialer,
ind i-banken, jo-større bliver
man samtidig slår til lyd for, at man kan
skal have en postsparebank med den opsparingen og dermed investeringsbegrundelse, at der skal være ad- mulighederne. Konkurrencen om
gang overact for befolkningen til at kunderne er sund og gavnlig, og intet pengeinstitut lægger filialer ud
blive betjent effektivt i
blot for prestigens skyld. Dertil er
pengeomsætningen.
omkostningerne for store.

Koster samfundet dyrt
- Kreditstramning og udlånsloft ?
- Det virker hindrende for alle
banker og sparekasser, og det koster
efter vor mening det danske samfund dyrt. Når vi i denne tid ofte
må sige nej til nye lån , skyldes det
ikke så meget, at der ikke er sikkerhed nok, men snarere at udlånsloftet
er for lavt, og likviditeten altfor
strain.

- Navneskiftet?
- I løbet af kort tid sker der en
ændring indenfor de fire fusionerede
banker, idet vi udskifter y ore navneskilte. Vi vil f. eks.ikke fremover
kalde os Horsens Bank, men Aktivbanken, og det vil nok være forbundet med et vist vemod, men det er
der ikke noget at gore ved. Udover
en påkrævet rationalisering af stor
intern betydning er ændringen
nødvendig af markedsføringsmæssige
grunde.
Alle fire banker er naturligvis interesserede i, at navnet Aktivbanken
star så stærkt som muligt i offentlighedens bevidsthed. De lokale navne ændres altså til Aktivbanken,
men man kan vane forvisset om, at
den hurtige og smidige ekspedition
og den gode kundeservice, vi i alle
de fire banker har strbt efter at
yd ikke ændres på ande n made,
end at
vistadigvækforsøger atgore
den bedre - og hvad er ikke
mindre vigtigt: det er stadig de samme folk, der trffer afgørelserne ,
slutter bankdirektørerne .
Horsens by er glad for Horsens
Bank. Dens betydning ikke mindst
for erhvervslivet har været stor,
og der kan ikke herske tvivl om,
at mange vii mode op ved receptionen pa Bygholm Parkhotel pa mandag for at ønske tillykke.

Følgen kan let blive, at gode
ideer og frisk initiativ kvæles i
starten, og det er de gode ideer,
det dygtige management og vor
produktivitet, vi skal leve af og
satse fremover, hvis økonomien skal rettes op.
Efterspøg den offentlige seki
tor og i byggerie må dæmpes ,
i
tkvdseraipåblr
de eksporterende og
eimprothknvu de.

Udviklingen i samfundet gar
stærkt , og der er sket en strukturændring og en omvæltning indenfor dansk bankverden som følge af
den samfundsøkonomiske udvikling.
Vi er med oprettelsen af Aktivbanken kommet udviklingen i forkøbet ,
Aktivbanken er provinsens næststørste bank og danner med befolkningsgrundlaget i området - Vejle
knit samt visse områder i Ribe amt
landets stærkeste bankkoncentration, idet man kan regne med et be-

Horsens Bank - pa begge skier af Søndergade .

Bankdirektør Max Christensen

