
Fremtiden ma bedømmes
med stor forsigtighed

- sagde direktør Arnth-Jensen pa Moller & Jochumsens generalforsamling
i gar

Selv med den største ordrebehold-
ning i virksomhedens historie ma
udsigterne for den nærmeste fremtid
bedømmes med forsigtighed. Den
kraftige stramning af den danske
økonomi medforer reduktion af in-
dustriens investeringer. Der er ad-
skillige tegn pa, at højkonjunkturer-
ne ikke kan vedvare. Under disse
forhold ma vi i stigende grad hente
nye ordrer pa de udenlandske mar-
keder, hvor vor konkurrenceevne
svækkes af det hoje danske omkost-
ningsniveau.
Således sagde formanden far Mol-
ler & Jochumsen, direktør N. Arnth-
Jensen, pa selskabets generalforsam-
ling i Horsens i gar. Han

fremhævede, at M & J har en betydelig eks-
port og sagde, at virksomheden ma
arbejde som rådgiver, kontruktør
og jernindustriel fabrikant. Iøvrigt
gennemgik han den trykte beretning,
som vi tidligere har omtalt.
Inden sin beretningsaflæggelse ud-
talte direktør Arnth-Jensen min-
deord over direktør Holger Marcus,
der døde for nogle måneder siden. -
Jeg sagde ved direktør Marcus' af-
gang fra virksomheden, at jeg babe-
de, han ville blive ved med at foie
sig hjemme i firmaet, som han mere
end nogen anden har skabt.

Desværre skulle direktør Marcus ikke ople-

Direktør N. Arnth-Jensen

ye at were med ved denne general-
forsamling.
Bankdirektør Carl Sorensen ud-
trykte sin glæde over dot smukke
regnskab, som viler et nettooverskud

pa 1.824.851 kr. Trods mange vanske-
ligheder for erhvervslivet har M &
J klaret sig Pint og har kunnet udvi-
de produktionen. Fremgangen skyl-
des ikke mindst ledelsen, som har
formået at lose problemerne.
Direktør W. Kjærsgaard har visa fremra-
gende dygtighed og frisk initiativ, ag
jeg ønsker held og lykke fremover,
sagde bankddrektøren.

Direktør Arnth-Jensen fandt
det opmuntrende, at Horsens-
folk følger firmaet med så stor
interesse. Firmaet er et led i
byens liv. Han takkede ligeledes
ledelsen og samtlige medarbejde-
re og understregede, at der vil
blive gjort alt for at fastholde
fremgangslinien. Der er

beskæftiget godt 50 mennesker mere I
Horsens-virksomheden end på
samme tidspunkt sidste år. I
Vejle er beskæftigelsen så hot
at man simpelthen ikke kan
„stoppe flere ind".

Generalforsamlingen vedtog at ud-
betale 9 pet. pa præferenceaktier og
15 prt. pa stamaktier I udbytte. Til
bestyrelsen genvalgtes direktør H.
Brüniche-Olsen, ligesom også reviso-
rerne, revisionsfirmaet C. Jespersen
ved statsautoriseret revisor K. Ham-
mer-Pedersen samt bankfuldmægtig
A. Printzlau genvalgtes.
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