
Nu to sparekasser
for sammenslutning

Bjerre og Hatting m. fl. Herreders Spare- og Laanekasse gaar ind
for sammenslutningen af de tre sparekasser f Horsens. Paa den ekstra

generalforsamling, der holdtes 1 gaar eftermiddag paa Hejmdal, og

hvor forslaget om sammenslutning kom til afstemning, stemte 24 af

de mødte 27 garanter 
ja til forslaget, mens kun en stemte nej, og to

stemmesedler var blanke.

I forvejen har tilsynsraadet for Spare- og Laanekassen i Horsens

som omtalt vedtaget sammenslutn
ingsforslaget , der her ikke skulle

til afstemning. Paa fredag aften kommer sammenslutnIngsforslaget

til debat og afstemning blandt garanterne i Landbosparekassen i Hor-

sens.

Forslaget om sammenlægning  of de tre sparekasser i Horsens vedtaget
med stort flertal i Bjerre og Hatting m. fl. Herreders Spare- og Laane-
kasse: 24 stemte for, 1 imod, og to stemmesedler var blanke Ingen
tog til orde mod sammenslutningen under forhandlingen  ved den ekstra
generalforsamling i gaar

Man maa se bort fra detfølelsesmæssige

Da den ordinære generalforsam-
ling i Bjerre og Hatting m. fl. Her-
reders Spare- og Laanekasse den
22. juni ikke var beslutningsdyg-
tig, var det nødvendigt  med den
ekstra generalforsamling i gaar,
hvor fuldmægtig  Harry R a s-
musse n, Horsens, var dirigent.

Tllsynsraadets formand, dommer
C. R u d b e c k, oplyste, at aftryk
af forslaget til sammenslutning
samt til vedtægter  for en sammen-
slutning i forvejen var udsendt  til
garanterne. Tilsynsraadet har fort
mange forhandlinger, og selv em
der til at begynde med var nogen
usikkerhed over spørgsmaalet, om
man burde gaa med, endte det dog
med, at tilsynsraadet praktisk taget
I enighed gik Ind for

sammenlæg-ning.kom nærmereind
paa bevæggrundene til tilsynsraa-
dets positive indstilling. En

forudsætning  er dot, at man gaar ind i
samarbejdet paa lige fed, hvilket
ogsaa bliver tilfældet. Man har
fundet dot rigtigt og klogt at gaa
Ind i et endeligt og fuldstændigt
samarbejde mellem de tre spare-
kasser i en tid, hvor saa mange
mindre virksomheder slutter sig
sammen I større enheder. Det
der ikke alone kommuner og for-
retnings-og andelsforetagender, men

ogsaa pengeinstitutter rundt am
landet. Det er noget, der ligger I
luften, sagde dommer Rudbeck. Der
er en strukturforandring paa vej I
alle forhold. I begyndelsen var der
corn sagt ingen  stemning blandt til-
synsraadets medlemmer for sam-
menslutning, men efterhaanden corn
man arbejdede med sagen, kom en
positiv

Det rent følelsesmæssige  kan
spille ind, sagde formanden,
men (let overvandt vi, fordi
sparekassen vil bevare sit to-
kale præg og faar samme
indflydelse i ledelsen som de to
andre sparekasser. Der er jo
ikke tale om, at sparekassen

ophæves , den fortsætter
tværtimod,og der bliver en over-

gangstld paa ti aar, hvor det
daglige arbejde fortsættes un-
der samme forhold som nu.

Vil kunne imødekomme
større laaneønsker

I dag kræver kunderne en væ-
sentlig større kapital end tidligere,
bl. a. fordi strukturændringen I
landbruget kræver større investerin-
ger. Det kan ofte knibe for spare-
kasserne at imødekomme
Iaaneønsker , naar de staar enkeltvis, for-
di der kræves større midler, end
den enkelte sparekasse raader over.

Der sker jo en afvandring af yore

kunder paa landet, fordi der bliver
færre mennesker I landbruget. An-
tallet af sparere bliver mindre, og
de unge sparere svigter temmelig
meget, mens de kunder, vi har, skal
bruge flere penge end tidligere. Det
kan befrygtes, at antallet af ind-
skydere vil forskyde sig, og at det
vil betyde nedgang i indskudskapi-
talen.

Et andet forhold, der kan moti-
vere sammenslutning, er, at der
skulle kunne spares en del udgifter
til administration, i hvert fald med
tiden. Vi kan ikke for øjeblikket
undvre nogen of yore kontorste-
der i by eller egn, men I nogle sta-
tionsbyer er der jo flere kontorste-
der, hvor der faktisk kun er brug
for et.

Vigtigt for tilsynsraadets stil-
ling har dot været  — fortsatte dom-
mer Rudbeck — at vi kommer til at
raade over flere midler til udlaan,
uden at den one sparekasse tager
fra den anden. Man bliver I stand
til at imødekomme større laane-
onsker, uden at man skader dem,
der har brug for de mindre laan.
Det har f. eks. vist sig ved finan-
sieringen af udvidelsen paa Byg-
holm Landbrugsskole, at de tre Hor-
sens-sparekasser I forening har
kunnet klare denne sag, uden at
jeg dog vil anbefale, at man gar
noget saadant i ret mange tilfælde.

Vi mener, at tiden er inde til en
sammenlægning , sluttede forman-
den, og tilsynsraadet indstiller ud-
kastet herom til vedtagelse, lige-
som vi indstiller, at tilsynsraadet
faar bemyndigelse til at foretage
eventuelle redaktionelle ændringer
i vedtægterne.

Samarbejde paa lige fod
Efter formanden havde enkelte

garanter ordet.
Advokat K a j V. D a h 1, Horsens,

spurgte, om man havde været inde
paa den tanke at nøjes med at slut-

to de to mere udprægede landspare-
kasser sammen corn en overgang?
Og hvis planen em de tre

sparekasserssammenlægningfaldt til jorden,
vil man da kontakte Landbospare-
kassen? Man kunne jo stifle dot
spørgsmaal , om Horsens-sparekas-
sen ikke vil faa en saa dominerende
indflydelse, at landmændene corn
laanere ikke kunne konkurrere med
de store industriforetagender i Hor-
sens. Hvis disse nu æder hele laane-
kapitalen, saa at landmændene maa
gaa til bankerne...?

Dommer R u d b e c k: Der er nok
af og til tænkt paa en sammenslut-
ning af de to sparekasser, men der
har aldrig været konkrete planer
herom, og man har aldrig kunnet
incise nogen fordel derved. Rent ak-
tuelt er tanken nævnt fra enkelte
sider under yore drøftelser, men
slet ikke inden for det nedsatte fæl-
lesudvalg. Jeg er i tvivl om, hvor-
vidt der kunne rejses en stemning
for en to-sidet sammenslutning.

De tre sparekasser skulle I
fællesskabkunne regne med penge ogsaa
fra andre end landbruget — til gavn
for yore kunder. Besvarelsen af ad-
vokat Dahls andet spørgsmaal skul-
le ligge I yore vedtægter, som
sikrer, at ingen af de tre forfordeles
eller faar en overvægt. Vi gaar ind
i samarbejdet paa lige foci.

Man undgaar den ind-
byrdes konkurrence

Gdr. Arne Mølle r, Sæbberup-
gaard, Løsning: Hvis sammenlæg-
ningen lykkes, opstaar der en ny
situation fra bunden af. Det er mit
indtryk, at viljen til at naa frem til
et samarbejde er lige stærk inden
for alle tre sparekasser. Man vii
kunne undgaa den indbyrdes kon-
kurrence, der fares i Horsens-op-
landet, og som ellers vil fortsætte.
Nu kan det hele faa et andet per-
spektiv.

Der bliver en samling om-
kring Horsens by og egn gen-
nem et spareinstitut, der kan
konkurrere med andre. Jeg
tror, man vil faa et godt sam-
arbejde, og at man derigennem
vil kunne holde sammen paa
yderkredsen af den egn, der
borer Horsens tit.

Folketingsmand Aksel Sore n-
s e n, Rugløkke, war den sidste, der
bad om ordet: — Det, man kan
foretage sig her, er, at man i en
overgang kan bidrage til at faa en
opsparing i gang hos bl. a. lønmod-
tagerne og derved faa mere kapital
til udlaan, saa man kan bevare,

selvejet I landbruget, der er 1 al
vorlig fare. Jeg anser tanken on
en enhed med større midler til raa
dighed for et gode, der maa appel
lore til alle, der har mulighed for
at spare op. Man bidrager til noge
værdifuldt : bevarelsen af selvejet

— Man gik derefter til skriftlig
afstemning, der fik dot i indlednin
gen nævnte  resultat: 24 ja-stem
mer, 1 nej-stemme og to blank(
stemmesedler.

Forslaget til sammenslutning al
de tre sparekasser er altsaa nu ved-
taget af de to sparekasser.
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