
Sammensluttes spare-
kasserne i Horsens?

Resultatet af forhandlinger, der har staaet paa over længere  tid,
forelægges nu for garanterne ved et orienterende møde paa Hejmdal

Enstemmig indstilling fra de tre sparekassers tilsynsraad om opbygning af
en stor sparekasse
Rundt mitring i landet fin-

der der sammenslutning sted,
baade indenfor bankverdenen og
indenfor sparekasserne. Det er
ikke, fordi de paagældende  pen-
geinstitutter har vanskeligheder,
men det er for at imødekomme
tidens krav om koncentration,
saaledes at man ved at løfte I
flok kan faa styrke til at were
med i konkurrencen.

Her i Horsens har der gennem
flere maaneder været  ført for-
handlinger mellem tilsynsraadene
for Spare- og Laanekassen i Hor-
sens, for Landbosparekassen i Hor-
sens og for Bjerre og Hatting m. fl.
Herreders Spare- og Laanekasser.

Formaalet med disse forhandlin-
ger har været at bane vej for en
eventuel sammenslutning. Det si-
gersig  selv, at hele det historiske

grundlag for de tre sparekasser
har været af saadan en karakter,
at der maatte dybtgaaende overvej-
elser til, inden de forskellige syns-
punkter kunne samarbejde. Selve
udviklingen gaar 1 retning of kon-
centration. Hvis det lokale præg
skal bevares, maa man med frem-
tiden for oje arbejde hen imod, at
der er store midler til raadighed
for at lose de sparekassemæssige
opgaver I byen og oplandet. Hvis
de tre sparekasser kommer under
en ledelse, betyder dot, at der vil
staa en egenkapital til raadighed
paa over 240 millioner kr. Dette
vil utvivlsomt betyde en del I kon-
kurrencen og vil ogsaa virke til-
lokkende for grundlaget for enhver
sparekasse, nemllg indskyderne.

Orlenterende fællesmøde

Forhandlingerne mellem spare-
kassernes interne udvalg er nu saa
vidt fremskredne, at der er indkaldt
til et orienterende fællesmøde for
garanterne i Landbosparekassen I
Horsens og Bjerre og Hatting m. fl.
Herreders Spare- og Laanekasse.
Her vil garanterne blive præsente-
ret for en enstemmig indstilling fra
de to sparekasser, ligesom der fo-
religger en enstemmig indstilling
fra Spare- og Laanekassen for Hor-
sens by og Omegn om sammenslut-
ning af de tre sparekasser. Naar
der ikke indkaldes til orienterende
møde i denne sidste sparekasse, er
det af den aarsag, at den 1 modsæt-
ning til de to andre sparekasser
ikke har nogen garantforsamling.
ikke har nogen garantforsamling.
der har været  fort, været en hoved-
linie, at de tre sparekasser, uanset
at den ene er noget større end de
to andre, skulle indgaa i samar-
bejde paa lige fod. Der vil blive fæl-
les dIrektion, tilsynsraad og for-

retningsudvalg, men sparekassernes
hovedsæder i Horsens opretholdes
som nu.

Det er hensigten, at der skal vas-
re en ti-aarig overgangsperiode, og
naar denne periode er forbi, skulle
samarbejdet were blevet saa stærkt
at overgangsvanskellghederne skul-
le være overvundet. Det er ogsaa
hensigten at arbejde hen til en mere
fornuftig filialpolitik end den nu-
gældende.

Ved garantmødet for de to spa-
rekasser, der holdes paa Hejmdal
den 21. juni, vil formændene,
brand-direktør C. P. Muller og dommer
Rudbeck paa tilsynsraadenes vegne
fremlægge sagen for garanterne.
Det er ikke meningen, at der skal
træffes beslutning ved dette ga-

rantmøde. Det drejer Big kun om
orientering, Isom kan debatteres med
garanterne. Beslutningerne vil blive
truffet, naar Landbosparekassen
Horsens og Bjerre og Hatting m. fl.
Herreders Spare- og Laanekasse
holder generalforsamlinger engang
I juli maaned. Tilsynsraadene
an-sersagen for saa betydningsfuld,
at man onsker en virkelig dybtgaa-
ende drøftelse , inden der træffes ge-
neralforsamlings-beslutninger af
bindende karakter.

Vi skal iøvrigt  ikke paa nuvæ -
rende tidspunkt komme med detal-
jerede oplysninger, da garanterne
har krav paa, at de forst faar disse
oplysninger. Dette vil ske paa

mø-detden 21. juni.
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