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Millionomsætning I
Horsens Banks filial

Udviklingen har nødvendiggjort en udvidelse, som nu har givet dobbelt saa megen plads
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at forventningerne er blevet overgaaet.
Man begyndte med tre mend, I
dag er der seks , og der kommer
mart en 7. til. Forsaavidt har der
længe været brag for et storm personae, men der var simpelthen ikke
plads. Det problem er man nu kommet ud over. Selve banklokalet er
blevet udvidet, man har faaet en ny
kantine, et moderns boksanlæg ,
direktørkontor og garderobe. Ved
at inddrage en lejllghed har filaen
faaet dobbelt saa megen piads som
hidtil, og, siger filialdirektør H o
ger Kramer, det er vi meget
glade for.

Parkeringens betydning
Til illustration af den travlhed ,
der reader her, kan nævnes , at vi
liar en daglig millionomsætning , og
der er mange dage, hvor vi har
over 1000 bilagsekspeditioner . Det
ken vi klare, fordi bilagene køres
paa hovedkontorets maskiner. Horsens Bank pea Søndergade er faktisk en slags datacentral for os. Vi
er glade for, at vi i sin tid besluttede at flytte tit denne bydel, earn
er I rivende udvikling. Det gælder
boliger, Industri og handel .
0,g ikke alene har vi kunder i bydelen, vi har dem ogsaa fra de sydlige forstæder , ja, selv fm de nordligt beliggende omegnskommuner
har vi kunder. Forklaringen er den
enkle, at kunderne kan parkere Beres biller indenfor en atstand at 100
meter fra banker. Det sparer tid,
Fra det meget smukke banklokale. Fra venstre sea filialdirektør Holger Kramer, direktor Carl Sorensen og saa har vi vist ogsaa lov til at
og fuldmægtig Frank Andersen.
Age, at mange mennesker
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og Spedalsø , filial. Det var helt naturligt, at det
Da Horsens Bank den 1. februar net af 'Sonderbrogade forste bank- netop blev den bydel, der kom forst. findes 1 en lille bank. Vi bestræber
byen
dermed
sin
I
fik
1962 aabnede en afdeling paa hjør
Udviklingen of boligomraadet I os paa at give en god kundebetjedette distrikt har ganske naturligt ning og. kundeorientering , hvilket
stillet krav ogsaa til bankvirksom- ogsaa vii si ge hurtig og kvik betjhed. Horsens Bank havde naturlig- ning.
vis, inden man traf beslutning om
Flere filialer?
filialen, udarbejdet en prognose for
Vort
ny
boksanlæg sætter os I
filialens virke. I dag kan man sige,
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Filialdirektør

Kramer præsenterer boksanlægget .

stand til igen at leje bokse ud, og der andre steder I byen liar ganske
naturligt medført overvejelser i
endelig ken nævnes , at vores
Horsens Bank om yderligere filialer
bedmnøytgs,læuork
ikke mindat paa, baggrund af
filladirektør Kramer, hvis sousehef er
bankfuldmægtig Frank Ande r- Sønderbro-afdelingens succes —
e n. Det er arkitekt Soren Erik men nogen endelig beslutning er
Nielsen og ingeniør B. Nielsen, der endnu ikke taget. I Horsens Bank
ser man saadan paa det, at hvor
har staaet for nyindretningen af
filialen, og det er gjort med afgjort der bor mange mennesker, maa
der ogaa være en bank. Det er et
smag, ligesom den
handværkmsige dforelse er I overensstemmel- led i servicebestræbelserne , et beu
grab som heldigvis endnu eksisterer
se med de bedste traditioner.
paa,
trods af tidens jag.
Udviklingen of nye boligomraa-

