
Formanden C. P. Muller.
første i negativ den anden i positiv
retning og tilsvarende, når  der er
sket sammenlægning  mellem sog-
nesparekasser og

købstadsparekasser.
Men forskellen i tallene er så stor

at opstillingen dog allige vel stærkt
understreger hvor pengene har væ-
ret til stede, og hvor de har  været
mangelvare.

Lønmodtagere bliver
sparere

Iøvrigt  er det set under et en
stor indlånsstigning  på baggrund
af, at året var præget af nogen
stagnation i den økonomiske  vækst
og kun gav en produktionsfrem-
gang på 3-4 pet.

Men en del af forklaringen lig-
ger vel i, at erhvervene ikke har
foretaget investeringer i så stor
udstrækning som tidligere , men
har udvist en vis tilbageholdenhed.
Og for landbrugets vedkommende
har forholdene ikke alene været
præget af tilbageholdenhed, men
også af, at der på grund af mangel
på medhjælp , fortsat er sket om-
lægninger til kvægløst  landbrug og
her er ved besætningsreduktioner
udlost kapitaler, der for en dels
vedkommende er indgået som ind-
skud i pengeinstitutterne.

Den væsentligste del af forkla-
ringen på den store indlånstigning
er dog utvivlsomt, at større og
større kredse af lønmodtagere  bli-
ver bevidste sparere.

Landbosparekassen har en stærk
stigning af lønkonti , hvis indeha-
vere efter i månedens lob at have

af

hævet til forbruget far en rest til
overs som opsparing.

Og her corn andetsteds er det de
mange bække små, der tæller.

Ungdommen er opsparingsbevidst
og mange har foruden at anskaffe
sig forbrugsgoder som

motorkøretøjerog andet ved en målbevidst og
fornuftig opsparing Met nødvendig
egenkapital til køb  eller by gning af
hus, når de stifter eget hjem.

Landbosparekassen har haft en
betydelig stigning af indlånskonti
og har nu over 27.600 indlånskonti
med et gennemsnitligt indestående
pa 3300 kr.

21,5 mill. kr. i nye lån
Bade indlånsfremgangen  og

indbetalte afdrag og renter har be-
virket, at sparekassens likviditet
har været stor, og man har i årets
lob kunnet imødekomme  alle rlme-
lige lånebegæringer. - Der er be-
handlet over 2200 lånesager, og I
nye lån ydet 211/2 mill. kr. foruden
ydede kassekreditter.

Men desuden har sparekassen
kunnet forøge sin fondsbeholdning
betydelig, nemlig fra 8,2 mill. til
14,9 mill, eller ca. 6,7 mill., hvoraf
6.5 mill. er nyindkøb og 0,2 mill.
kursgevinst.

Ekspeditionsantallet er steget
med 78.000 fra 392.000 forrige år
til 470.000 eller 20 pct.
Det bliver 1800 ekspeditioner dag-

lig eller 325 ekspeditioner flere pr.
dag end i fjor.

Forrige år fik sparekassen ind-
lånskontiene overført  til EDB, og
nu er udlånsafdelingen  også over-
fort til EDB.

Sparekassen har Met enmands-
kasser, så kunderne kan gå direkte
til kassen med deres Niger og blive
ekspederet uden den ventetid, der
tidligere var uundgåelig under spa-
rekasebogens og sparekassejourna-
lernes ajourføring .

Formanden oplyste, at
pengeomsætningen  er steget fra 1279 til
1682 mill. kr. Det er 403 mill. eller
311/2 pct. Han omtalte de seneste
diskontostigninger og sagde:

- Sparekassen kan kun følge trop
med andre pengeinstitutter når det
gælder renteansættelser. Selv om
man på sparernes vegne kan glæde
sig over en høj indlånsrente , kan
man nok have ondt af de låntagere
der nu må betale 11 pct. eller mere
for Deres
Høj  rente plejer at folges med
god beskæftigelse og skulle for så
vidt være et samfundsmæssigt
sundhedstegn, men det er vel
dan, at vor rentestruktur er blevet
forvredet af forskellige ordninger

efterkrigsårene, såsom billige
statslån, rentesikring af en del af
boligbyggeriet, værfter og eksport-
kreditter , obligationsrationering og
deponeringspligt i Nationalbanken

- den enkelte ordnings gode sider
ufortalt - same den kendsgerning,
at den totale opsparing ikke op-
vejer den totale investerlng.

Arets overskud i Landbospare-
kassen er 835.633 kr., hvilket er
83.000 kr. mere end i fjor, og det

største sparekassen endnu har haft.
Overskuddet er ikke stort i forhold
til så mange andre sparekasser,
men i betragtning af, at driftsom-
kostningerne er store navnlig på
grund af ekstraordinr arbejde og
investeringer på grund af boghol-
deriets omlægning til EDB, er det
et pænt overskud.

Af overskuddet henlægges 25.000
til gavefonden, der nu er på 93,000
322.733 overføres  til byggefonden
og 487.900 til reservefonden, der
også opskrives med 512.100, fordi
man i år anfører sparekassens ej-
endomme til ejendomsværdi, i ste-
det for den lavere  værdi de hidtil
har været opført med i regnskabet.

Reservefonden stiger således med
1 mill. til 5,6 mill., og de samlede
reserver anbragt i forskellige fond
udgor nu godt 7 mill. kr.

Med den stærke vækst sparekas-
sen er inde har det været nod-
vendigt at udvide medarbejdersta-
ben også, ret betydelig , og den
pladsmangel, sparekassen har lidt
under i mange år, er nu katastro-
fal.

Dette har bevirket, sparekas-
sen har åbnet en filial på Sund-
vejen, og den 1. juli er de 3 Hor-
sens-sparekassers fællesfilial på
Norretory åbnet,

Selv om disse filialer aflaster er
det ikek nok, og Landbosparekas-
sen rettede i fjor henvendelse til
A/S Hejmdal om køb af den del af
Hejmdals areal, der ligger bag ved
eller nord for sparekassens grund,
for derved bade at få mulighed for
udbygning og fa parkeringsplads.

A/S Hejmdals bestyrelse afslog
at sælge denne parcel, men tilbod
sparekassen hele Hejmdals grund
med bygninger og inventar, idet
A/S Hejmdal var kørt fast i

økonomisk  henseende og ikke så no-
gen mulighed for at fortsætte.

Efter nedsættelse af et likvida-
tionsudvalg for A/S Hejmdal og
dettes noget tidkrævende behand-
ling af boet, har sparekassen nu
filet overdraget Hejmdal.

Da det på et vist tidspunkt så
ud, som om dette ikke ville blive
resultatet a f de forte forhandlinger
kobte sparekassen lægeboligen Ræ.
dersgade 7 og indrettede i haven
her en tiltrængt kundeparkering,
men man har stadig for lidt parke-
ringsplads.

Hejmdals gamle, monumentale
og traditionsrige bygninger er
ubrugelige, og det er nu tanken at
nedrive dem alle, for at få plads til
at opføre en sparekassebygning
her.

Landbrugsforeningens kontorer
vil imidlertid blive installers` i læ-
geboligen, og når sparekassen kan
flytte ind i nye lokaler , vii land-
brugsforeningen overtage spare-
kassebygningen, der uden væsent-
lige forandringer kan afgive

kontorer  ikke alene til landbrugsfor-
eningens afdelinger på Hejmdal,
men ogsa til regnskabsafdelingen,
der nu har kontorer i Dagnæs.

Spørgsmålet  owsammenIægning

De forhandlinger der I sin tid
fortes om sammenlægning af de 3
Horsens-sparekasser, har efter vor
forkastelse i 1966 af

sammenlægningsforslaget  været taget op igen
med det formal at udarbejde et
sammenlægningsgrundlag på „Vej-
lestatus" dvs. under en sådan form
at Landbosparekassens garanter
kan godtage den status, garantfor-
samlingens afløser  far i en sam-
mensluttet sparekasse.

Jeg kan ikke undlade her, selv
om vi ikke har sammenslutnings-
forslag på dagsordenen, at pege på
den udvikling, der landet over og
hos yore nærmeste naboer i syd og
nord er sket, og påpege den styrke
der ligger i en stor sparekasses
drift imod nu de 3 mindres, selv
om de også, er relativt store.

Der har jo andre steder vist sig
tilfredshed med de skete koncen-
trationer, og hvis vi kan finde et
sammenlægningsgrundlag her, ville
der sikkert også her blive et godt
arbejdsfællesskab til gavn for yore
sparekassekunder, sagde C. P.
ler, som sluttelig omtalte det sted-

Direktør Herborg Olesen.

Ungdommen er opsparinggsbevidst

sammenlægning af
dagsordenen

Igen i fir kan Landbosparekas-
sen i Horsens melde om en betyde-
lig fremgang I aktiviteterne. Regn-
skabsåret 1968-69 har givet spare-
kassen den hidtil storste Indians -
fremgang, Met indskudsmidlerne
steg fra 80,6 til 90,2 mill. kr. Het
er en stigning pa 9,6 mill. eller 11,9
pct., hvilket er lidt over sparekas-
sernes gennemsnit pa 11,7 pet., der
er den storste fremgang i en

årrække ,
Disse oplysninger blev givet I

den beretning, som formanden for
tilsynsrådet, thy. branddirektør  C.
P. Muller aflagde ved sparekassens
ordinære generalforsamling i gar
pa Bygholm Parkhotel. Het hed vi-
dere i beretningen:

Fremgangen dækker over meget
store forskelle 1 indlånstilvæksten  i
sparekassernes forskellige grupper.

Medens hovedstadens sparekasser
havde en tilvækst på 16,7 pct. og
købstadssparekasser  10,3 pet. hav-
de sparekasserne i landkommuner-
ne kun 5 pct. tilvækst.

Denne opstilling er ikke et
nøjagtigt  udtryk for forholdene, idet
årets mange sparekassesammen-
slutninger påvirker tallene på den
made, at hvor f. eks, en provinsby-
sparekasse er sammenlagt med en
hovedstad-sparekasse bliver grup-
pernes statistik præget deraf, den

de

Et år med ny, stor fremgang for Landbosparekassen i Horsens —
Indskudsmidlerne er nu på over 90 mill. kr. — Spørgsmålet  om

tre sparekasser i Horsens er ikke taget

Nu 7 mill, l reserver
fundne direktørskifte  I sparekas-

„He aktier

sen.

Direktør Herborg Olesen gen-
nemgik derefter det trykte regn-
Crab. Driftsregnskabet balancerer
med 8.371.076 kr. Det kan nævnes
at der i renter til sparerne er ud-
betalt 4.669.124 kr., og at driftsud-
gifterne har udgjort 2.379.204 kr,
Status balancerer med 101.718.800
kr. Af gavefonden er i årets lob
udbetalt 21.660 kr.

Gdr. Harald Jensen, Tvingstrup,
udtrykte sin forundring over, at
sparekassen havde betalt parikurs
for Hejmdals aktier. Han fandt
forrentning af børnekonti  med 6
procent for lay.

P. Ostbirk, kritiserede
dem indenfor ledelsen, der arbej-
dede for sammenlægning af de tre
sparekasser. Det ser nu ud til, at
man vil konsolidere administratio-
nen langt ud I fremtiden ved købet
af Hejmdal, og det er glædeligt.

Endvidere havde Jorgen P. Jor-
gensen, Uth, ordet.

Formanden: - Havde vi ikke
overtaget Hejmdals aktier til part,
matte vi have sat Hejmdal til
tvangsauktion, og det har vi ikke
villet. Andre ser anderledes på
sammenslutnlngsspørgsmålet  end

og det har gjort, at vi bar
været nodt til at gå i forhandlinger
igen om en sammenlægning pa
Vejle-status. Planerne er dog ikke
endnu så langt fremme, at vi er i
realitetsforhandling.

Til Jørgen P. Jorgensen sagde
formanden, at sparekassen gerne
giver lån til fhv. borne- og ung-
domssparere, men ikke uden
sparekassemæssig  sikkerhed.

Direktor Herborg Olesen sagde
til Harald Jensen , at det, børnene
selv sparer op, bor stå på en konto
der kan rores ved, så de kan se re-
sultatet af opsparingen. Den hoje
rente gives stadig til forældre og
bedsteforældre, som sparer op for
bornene. Han nævnte de såkaldte
1-2-3-Ian, der gives til regelmæs-
sige sparere og efter  en aftalt ord-
ning.

Ved valgene til tilsynsrådet gen-
valgtes sognerådsformand Oluf
Houmann, Vinthen, og

forretningsførerJens H. Juliussen, Horsens.
Til revisor genvalgtes Revisionsin-
stiuttet I Horsens og til suppleant
prop. A. Juel Sorensen, Hansted-
gård.

Slagtermester Bach, Horsens, fik
svar på et spørgsmål om driftsud-
gifterne.

Formanden oplyste, at kun en ny
garant havde meldt sig i år, og
han var indforstået  med at vente.
Endelig omtalte formanden kort
det kommende byggeri på Hejm-
dals grund.

Dirigent ved generalforsamlingen
var sognerådsformand, gdr. Oluf
Houmann, Vinthen.
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