
Aktiv sparekasse i god
Landbosparekassen i Horsens havde sidste aar en stigning i omsætningen paa 114 mill. kr.
- Paa grund of kreditstramningen har ikke alle rimelige laaneønsker  kunnet imødekommes

I sin udforlige beretning ved
Landbosparekassens generalforsam-
ling i gaar paa Hejmdal udtalte
formanden for tilsynsraadet, fhv.
branddirektør C. P. Mü 11 er

Sparekasseaaret 1966/67 er
forløbetunder nogenlunde samme
økonomiske  forhold som foregaaende
aar med fortsat udvikling af infla-
tionen med stigningr i priser og
lonningr, ikke alone i vort land,
men verden over.

Inflationsudviklingen hrhjemme
er dog dæmpet nget af, den 1 1965
indgaaede aftale mellem National-
banken og pengeinstitutterne om
binding 1 Nationalbanken af 20 pct.
af stigningen i indskuddene i ban-
ker g sparekasser g aftalen om
rationering af obligationsudstedelse

kredit- og hypotekforeninger g
reallaanefondene. Men det  taget
sin tid, laden disse aftalrs virk-
ninger bier mærkbare, saa det er
egentlig forst i sidste halvdel af
1966, bremserne paa pengemarkedet
blev mærkbare paa den maade, at
det blev vanskeligere at skaffe ka-
pital. Men nu mærkes det stærkt.
Jeg  kan nævne, at Landbospare-
kassen paa grund af visse ordnin-
ger har haft indtil 2 mill. kr. bun-
det i Nationalbanken, penge, vi
ikke har kunnet disponere over g
derfor mangler i vort udlaan.
Tillige  virker obligationsratione-
ringen saadan, at det i dag tager
en tidligere  uhørt lang tid at faa
laan d kredit-o g hypotekforeninger
saint I realaanefondene  effektuere-
de, må sparekassen maa vente me-
get længe paa at faa de lå n hjem,
der er givet som byggekreditter og

tilslutning til ejendomskøb.
Det vil sige, at sparekassen bliver

rationeret paa to maader, og det
mærkes stærkt I udlaansvirksom-
heden, b liver det med et stort

laanebegær  er blevet umuligt at efter-
komme allo anmodninger om ud-
laan se1v til flnansiering af formaal,
der baade formaalsmæssigt  og

sikkerhedsmæssigt er gode nok.
Og som hos os sea alle andre

steder, saa pengemarkedet har I
det forløbne aar udviklet sig til at
blive meget stramt.

Medvirkende hertil or ogsaa. stig-
ningen i skatterne, der har naaet en
størrelse, der er meget trykkende
og faar skatteyderne til at se paa
det off entliges investeringer g for-
brug med uro g betænkelighed .

For erhvervene har aaret gsaa
dot store g hale været som de

foregaaende. Landbrugets produkt-
priser har med en forbigaaende bed-
ring af flæskepriserne været de
samme, om ikke lavere, som for 10
aar siden, medens landbrugets ud-
giftsniveau er fulgt med inflations-
stigningen.

Indtjeningen har i mange
landbrug været saa lille, at der
ikke har kunnet skaffes balan-

ce, og det er mit indtryk at
foruroligende mange ikke uden
lean liar kunnet afvikle  foder-
stof- og gødningsregninger , for

sletikke at tale om at fore-
tage nodvendige maskin- og
bygningsinvesteringer.

Landbrug er for tiden en saa
daarlig forretning, at  erhvervet og- I

saa i det forløbne aar er forladt
af tusindvis af unge, der ikke har
turdet se en fremtid I at arbejde
der, hvor de naturligt hører til.
Det er en meget betænkelig ud-
vikling, ikke alene for landbrugser-
hvervene, men for  samfundet,

fordi landbruget trods alt betydr
saa overordentlig meget som eks-
porterhverv, foruden dot, at dot kan
forsyne hjemmemarkedet med fade
varer, der prismæssigt ligger under,
det meste endog meget under, andre
Landes.

Industrien har fortsat haft
højkonjunktur, men den sidste tid har
desværre vist tegn paa, at dot nu

flere stedr r ved at klemme  og
saa her.

Skibsindustrien er trykket af
udenlandsk konkurrence — fornylig
or nævnt, at tekstilindustrien ogsaa
or trykket og for at klare sig skal

omlægges  til produktion af forfine-
de varer, idet udlandene efterhaan-
den oparbejder en industri med aim.
forbrugsvarer. Tillige har visse vig-
tige aftagerlande p. gr. af

stagnerendeøkonomiskfremgang været
mere tilbageholdende med aftagning
f industrivarer.

Alt i alt er de økonomiske for-
hold noget usikre. Begyndr indu-
strien, der hidtil har kunnet aftage
og beskæftige et stigende antal
medarbejdere, at svigte

beskæftigelsesmæssigt , kan kommende tider
godt give tilbageslag ti1 den stærke
levefodsfremgang .

Vi haabr, det ikke sker, men maa
desuagtet ikke handle som om det
ikke kan ske, og vi haaber at
kommende aars økonomiske udvikling
trods skyerne maa blive

tilfredsstillendefor vort land.

10 pct. stigning i spare-
kassens indskud

Landbosparekassens indskud er I
beretningsaaret steget fra 69,4 til
76,8 mill. kr. Det er en fremgang
indskudsmidlerne  paa 7,4 mill. kr.
eller 10,6 pct., beregnet af indskud-
det ved aarets begyndelse.

Stigningen ligger lidt over den
gennemsnitlige indskudsfremgang
for samtlige Danmarks sparekas-
ser. Den ligger paa det dobbelte
af sidste aars stigning og maa be-
tegnes som en god  tilfredsstil-
lende fremgang for sparekassen.
Med baggrund i sparekassens navn
g det har jeg nævnt er erhver-
vene, kan der spørges , hvor stignin-
gen i indskuddene kommer fra, og
jeg skal da nævne, at Landbospare-
kassens kunder ;Andes Indenf or alle
erhvrsgrupper paa landet og
byen, en styrke I disse aar, hvor et
erhvervs afkastning or for ringe,

hvorimod andre erhverv saavel som
lønmodtagere har haft større mu-
lighed for opsparing,o g ikke mindst
lønmodtagernes stigninger 1 1966
kan være baggrunden for sparekas-
sons indskudsstigning.

Trods den stigende levefod or
der kredse, der har en betydelig
opsparingsevne og -vilje. Men
dertil kommer sparekassens
vækst af indskydere, der nu ml
gør 26.450 eller 850 flere end

fjor.
De t gennemsnitlige indskuds-

beløb bliver saaledes ca. 3000
kroner.

Af indskudsbeløbet ve drører godt
4,0 mill. kr. fra børneopsparingen

og  5,0 mill. kr. ungdomsafdelingen.
Børneopsparingen  få r tilgang fra
daabsgaveordningen , hvortil spare-
kassen i beretningsaaret har ydet
2300 kr. og fra skoleopsparingen,
der forestaas al interesserede here-
re, som for sparesagen gør et godt
arbejde. Vi takker for baade arbej-
det og samarbejdet.
Børneopsparingeni I Landbospare-
kassen har haft særdeles god frem-
gang g omfatter nu 6400 indsky-
dere under 14 aar med et gen-
nemsnitligt indskud paa 640 kr.

Ungdomsafdelingens vækst er
stagnerende, hvilket maa ses paa
baggrund af de unges indskud paa
kapitalbindingskonto og

indexkontrakt. Store kredse af unge har star
opsparingsvilje g har betragtelige

beløb til raadighed ved oprettelse af
hjem eller virksomhed og or da
selvskrevet til stotte g laan i spa-
rekassen.

Dot kan 1 samme forbindelse be-
klages, at den nu godt indarbejdede
opsparingsform, kapitalbinding over
5 aar, nu falder  væk paa grund af

de nye skattelove. Den stærke
vækst her bevirket en betydelig
stigning i arbejdet i sparekassen.

240 ekspeditioner
i timen!

Der har i aarets lob været en
stigning i ekspeditionernes  antal
paa 30.000 g de udgør nu 333.000
aarlig, I gennemsnit 1330 pr.
arbejdsdag eller 240 pr. time.
TotalomsætnIngen  har været 1100
mill. kr. eller ca. 4,4 mill. pr. ar-
bejdsdag, hvilket er en stigning fra

fjor paa 114 mill. kr.
Af ekspeditionerne er a. 52.000

foretaget ved filialerne i Brædstrup
g Østbirk og ved kontorerne i
Hovedgaard, Gedved , Rask Mølle,
Tvingstrup g Søvind. Alle disse
lokale sparekasser har haft stigende
omsætning o g arbejder godt.

I beretningsaaret er aabnet et
nyt kontor i Lund. Det synes os
nget tæt ved hovedkontoret, men
omsætningen drude er god og visor
meget tilfredsstillende  tilslutning ,
saa vi bydr dot ny kontor i Lund
g dets medarbejdere velkommen
kredsen.

Udlaansvirksomheden har været
af meget start omfang. Begæret har
som sagt været stort og med den
store indskudsfremgang og en

relativhurtig pengeomsætning som
følge af mange kortfristede udlaan,
har der været store midler til raa-
dighed for udlaanet, og der r ydet
1761 nye lå n med et beløb paa ca.
24 mill . kr. foruden kassekredittr.

Alligevel har sparekassen ikke
kunnet yde alle begærede lean, saa
selv am Iaaneformaal og sikkerhed
her været I orden , har man maattet
sige nej til en del laansøgere .

Formanden omtalte I denne for-
bindelse

sammenslutningsspørgsmaaletog sagdebl. a.,at spare-
kassen havde haft storre slagkraft,
hvis sammenslutningen var sket.
Det er kedeligt at sige nej til pri-
vate, og det er kedeligt at skulle
sige nej til de store lean til mejerier
og foderstofforeninger. Kommune-
lean kan man bedre sige nej til,

idet kommunerne med lige saa stor
fordel kan laane I Kommunekredit-
foreningen.

Sparekassen har nu et samlet ud-
laan paa '71,3 mill. kr. fordelt paa
godt 6700 laantagere.

Af regnskabet ses, at indtægterne
r betydeligt storre end i fjor, men
ogsaa driftsudgifterne er steget
stærkt, nemlig med 277.000 kr.
Lønningskontoen alone 175.000 kr.
baade sour folge af aarets

lønreguleringer  g paa grund af personale-
forogelse.

I aar er der et beskedent kurstab
paa ca. 89.000 kr. Sparekassens ob-
ligationsbeholdning, der er anført
til dagskurs, udgør nu godt 5,7 mill.
kr. Overskuddet er 749.861 kr. Det
r nget større end foregaaende aar,
men i relation til andre større
sparekassers overskud kun af jævn

størrelse , og set paa baggrund  af
sparekassetilsynets  og sparekasse-
foreningens opfordringr i de senere
aar til sparekasserne om at fore
indtjeningen a jour med sparekas-
sernes vækst ingenlunde noget sær-
ligt start overskud. Og set i for-
hold til Landbosparekassens

størrelse og udvikling,er det paa in-
gen maade for stort.

Reservefondet bor vokse betrag-
telig for at holde trit med

indskudsforøgelsen  og fortsat give indsky-
derne en sikkerhed, der ikke forrin-
ger reserverne. Sparekassens egen-
kapital or nu paa 4,9 mill. kr. Ga-
ranternes tilsvar g indbetalte ga-
rantikapital or paa 96.200 kr., saa
der er rundt regnet 5 mill kr. ialt.

Hertil  kommer at sparekassens
ejendomme i regnskabet er opgjort
ret lavt, saa sparekassen har
relativt  store reserver.

Formanden sluttede sin beret-
ning:

Regnskabsaaret 1966/67 viser , at
Landbosparekassen i Horsens r en
meget aktiv sparekasse i god vækst.

Paa tilsynsraadets vegne takker
jeg alma, der har medvirket til
aarets gode resultat.
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