
De tre sparekassers sammenlægning
er nu uigenkaldeligt  forkastet -

Ved den anden ekstraordinære generalforsamling i aftes i Landbosparekassen blev der afglvet
109 nejstemmer mod 89 jastemmer

Mange indlæg for og imod Resultatet antaster ikke tilliden til sparekassens ledelse — tvcertirtiod
kan det betragtes som en tillidserklæring , udtalte en garant
Med 109 nejstemmer mod 89

jastemmer, mens en stemmesed-
del var blank, forkastede den
anden ekstraordinre general-
forsamling i Landbosparekas-
sen i Horsens i aftes tilsynsraa-
dets forslag til en

sammenlægingaf de tre sparekasser i
Horsens. Dermed er sammen-
slutning umuliggjort, i hvert
fald indtil videre. Tallene er ud-
tryk for ca. 45 pct. stemmer for
og ca. 55 pct. imod. Der blev
afgivet tilsammen 199 stemmer
mod sidste gang kun 93, hvilket
wiser den store tilslutning, den
ekstra generalforsamling nr. 2,
der holdtes i Hejmdals store
sal, havde facet.

Ogsaa i aftes hørtes der
mange indlg for og imod,
men der var ikke tale om bitre
udfald mod modparten fra no-
gen af siderne, og efter resul-
tatet af afstemningen blev der
givet udtryk for enstemmig til-
lid til Landbosparekassens til-
synsraad og direktion.

Sammenslutning vil
blive en nødvendighed
Efter at gdr. Svend Skovgaard,

V inthen, var valgt til ordstyrer, fik
formanden for tilsynsraadet, fhv.
branddirektør  C. P. Miller ordet.
Han meddelte, at eneste punkt paa
dagsordenen var tilsynsraadets

forslag om sammenslutning med de
to andre sparekasser. Man havde
ventet ogsaa at skulle behandle
spørgsmaalet om overtagelse af
Spare- og Laanekassen i Nim-Un-
derup Sogne, men ved denne spa-
rekasses generalforsamling 1 den
anledning stod stemmerne lige,
13-13 for de to pengeinstitutter:
Landbosparekassen og Banken
Brædstrup. Da vedtægtsændring
fordrer to trediedele stemmemajori-
tet, skal Nim-Underup Sparekasse
nu have sine love lavet om, saa al-
mindelig stemmeflerhed ogsaa er
geldende for denne sags vedkom-
mende.

C. P. Miller henviste løvrigt  til
de oplysninger, der var givet garan-
terne i Landbosparekassen ved de
tidligere generalforsamlinger samt
ved udsendelsen af oplæg og over-
enskomstudkast, og han tilføjede
bl. a.: Tilsynsraadet anser den skit-
serede sammenslutning for en for-
del, der formentlig i løbet af nogle
aar udvikler sig til en

nødvendighed, som vi børkommeiforkøbet
stedet for at vente, til dette for-

hold indtræffer. Forholdene paa
pengemarkedet udvikler sig 1 disse
ear stærkt 1 retning af koncentra-
tion af pengeinstitutter, saavel ban-

ker som sparekasser. Formanden
sagde videre, at jo bredere basis en
sparekasse her i sin Indskyderkreds,
jo stærkere og mere upaavirket af
svingende konjunkturer 1 de en-
kelte erhvery er den. Vi ved, at
Landbosparekassen, sit navn til
trods, ikke har en ensidig landbo-
kreds, men at vi ogsaa har mange
og gode kontakter 1 andre erhvery
og i store kredse i byen, og det
regner vi for at være en styrke
baade opsparingsmæssigt og

udlaansmæssigt . Ved at gas. Ind 1
sammenslutningen ville vi faa den-
ne styrke forøget stærkt.

Ikke for morskabs skyld
Man maatte efter økonomernes

udsagn vente en betydelig bedring
I økonomien ved

fødevarefremstillingIløbetaf nogle faa aar og
samtidig en tilpasning 1 landbru-
get til større udnyttelse af tekni-
ske hjælpemidler  og deraf

følgendestørrebedriftsenheder, hvilket
vil medføre et betydeligt kapitalbe-
hov fra landbruget. Og da maa
ikke mindst vi, der er tilknyttet en
landbosparekasse — sagde forman-
den — have interesse 1, at denne
liar saa bredt et indskydergrundlag
som muligt. Det har vi mulighed
for at faa ved sammenlægning.  —
Den daglige drift vil ikke blive for-
andret, fremhævede C. P. M Møller,
og han opregnede de punkter, hvor-
pea man ville kunne forenkle og
billiggøre  driften, bl. a. fælles ma-
skinpark, tryksager og annonce-
ring.

Sammenslutningen kan nu ske
paa de vilkaar, at garantsparekas-
serne har to trediedele af tilsyns-
raadet og vælger 13 af et forret-
ningsudvalgs 20 medlemmer. Sker
sammenslutningen ikke nu, bliver
det formentlig vanskeligere at

gennemføre  den senere. Formanden ef-
terlyste alle eventuelle sammenslut-
ningsmodstanderes grunde til at
gaa imod forslaget. Det er ikke for
morskabs skyld, vi fremsætter

detteforslag, betonede

Derefter fik garanterne ordet.
Fhv. direktør i sparekassen, A.

Svendsen, Gjedved, meldte sig
påny¬som en stærk modstander af
sammenslutning. Sparekassen har
gennem aarene været inde i en god
udvikling ,og man har ikke hørt
kritik af den form, den er drevet
under. Jeg kan derfor ikke se no-
gen grundtil at ændre denne form.
Der var ingen realiteter i dot,
formanden sagde. Vi kan ikke vente
at raade over flere penge ved en
sammenlægning, og jeg tror heller
ikke paa flere indskydere. Det
havde vret rart at se en kalku-
lation over de fremtidige udgifter
under en sammenslutning. Ved den
foreslaaede selvsupplering vii ga-
ranternes magtbeføjelser  glide ud
i sandet. Det er ikke alt nyt, der
er godt, og ikke alt gammelt, der
er skidt!

Proprietær Boy Høyer, Borup-

resten. Lad os beholde Landbospare-
kassen med dens særlige aand.

Ingenior Østbirk: En
sammenslutning fear karakter af
et monopol og vi gear et skridt vrek
fra det demokratiske. Større  enhe-
der vil lettere kunne dirigeres ad
politisk vej.

Gdr. Harald Christensen, Ege-
bjerg: Sammenslutning maa i hvert
fald ikke ske pea et udemokratisk
grundlag.

Oluf Houmann :Du staar dog i en
institution (FDB), hvor dot er

sammenlægning , det gælder!
Efter nogle replicerende be-

mærkninger af tilsynsraadets
• formand gik man til den

skriftlige afstemning med det I
indledningen nævnte resultat,

at tilsynsraadets forslag til
sammenslutning uigenkaldeligt
var forkastet.

Mena der i aftes blev afgivet 109
nej-stemmer mod 89 ja-stemmer,
var der ved den forste ekstraordi-

mere generalforsamiing den 12. aug.
52 nej-stemmer og 38 ja-stemmer.

C. P. Milner udtalte til afslutning
at tilsynsraadet kun havde at tage
afstemningsresultatet til efterret-
ning, men han efterlyste dog even-
tuelle tilkendegivelser af, om man
kunne tænke sig en sammenslut-
ning paa et grundlag, hvorved ga-
ranternes rettigheder overføres til
et repræsentantskab paa samme
maade, som det er sket ved spare-
kassesammenslutningen i Vejle.

A. Svendsen: Nej, men lad os be-
vare vor interesse for sparekassen.
Stet den med indlaan, og overlad
til ledelsen at forvalte pengene. Det
tror jeg, den gør godt!

Vi tager resultatet som
et nederlag, men ogsaa som en
anerkendelse af ledelsen og spare-
kassens arbejde i det hele taget.

Vagner Sorensen: Ja, det er alle
tiders tillidsvotum til tilsynsraadet,
og direktionen!

hr.

Monopol?
Civilingeniør  Grundahl, Horsens:
For mig er der ingen tvivl om, at

sammenslutning er den vej, vi bør
gaa. Det er ikke os selv, men

næste generation, vi skal tænke  paa.
Gdr. Oluf Houmann, Vinthen: Ja,

vi må, se paa fremtiden. Tidligere
kunne de store lean i udlandet af-
laste yore pengeinstitutter, men
der er ikke længere  de store fordele
ved at opnaa udenlandske kreditter,
og der vil derfor blive stillet store
krav til yore pengeinstitutter. Jeg
anbefaler paa tilsynsraadets vegne
forslaget.

Gdr. H. C. Jeppesen, Stouby, villa
ikke være spor betænkelig  ved at

overlade til tilsynsraadet at træffe

gaard, kunne godt se, det var van-
skeligt at tage bestemmelse. Der
er dels de følelsesmæssige  grunde,
dels gaar sparekassen jo godt, men
dette er ikke realistisk nok til at
vælte forslaget. Udviklingen gaar
hurtigt, og vi er nødt  til at følge
med for at faa en stærk og handle-
kraftig sparekasse. Om nogle aar
kan vi blive tvunget med.

Konsulent Foul E. Andersen,
Horsens: Mon ikke mange efter det ori-
enterende mode og efter

redegørelsener kommet paa andre tanker?
Der er saa mange aabenlyse forde-
le ved sammenslutning, at man maa
gaa ind for denne. Der er bl. a. sto-
re fordele at hente paa filialpolitik-
kens omraade, og man maa ikke
glemme, at de tre Horsens spare-
kasser vil komme til at konkur•ere
med en stor sparekassesammenslut-
ning sydpaa. Hvad mon de mænd,
der stiftede sparekassen for 100 aar
siden, vine sige i dag, hvis ikke le-
delsen søgte  at følge udviklingen
op

Konsulent Torn Plovst, Horsens,
spurgte: Vil man bremse en udvik-
ling et stykke tid efter at have væ-
ret med til at skabe de helt  ideelle
forhold for sparere og laantagere
pas Horsens-egnen? Det er en mis-
forstaaelse, hvis man tror, at den
lille laantager ikke vil kunne opnaa
lean i en stor sparekasse.

En, der skiftede mening
Folketingsmand Peer Skov Thu-

lesen, Aale, beklagede, at man ikke
kunne beholde garantordningen,
men vi maa acceptere den foreslaa-
ede ordning og ikke gaa en uheldig
mellemvej, som det er sket andre
steder. Strukturndringen, der nu
er i gang i landbruget og dets virk-
somheder, vil give et stort investe-
ringsbehov. Ogsaa sparekasserne
maa indstille sig herpaa. Lad os
forsoge at være lige saa fremsynede
som vore forfædre var 1 80'erne.

Forretningsfører  Jobs. Smed,
Horsens, der sidst stemte imod
forslaget, oplyste, at han nu
halt havde vendt om og skiftet
mening.

Der er sket en stor forandring
indenfor sparekasserne, der liar
forstaaet at Iægge deres forret-
ningsform totalt om. Naar jeg nu
gaar ind for sammenslutning, er det
med fremtiden for øje . Udviklingen
med rationalisering og automatise-
ring skal følges op. Det ville f. eks.
være hen i vejret, hvis hver af de
tre sparekasser skulle købe dyre
anlæg i stedet for at were fælles
om et.

A. Svendsen, Gedved: Det, man
ser, er et fata morgana, som jeg
ikke tror paa! Hvem skulle tvinge
os til sammenlægning? Og har vi
ikke i forvejen ideelle forhold for
sparerne?

Landsretssagfører Kr. Richter:
Det er jo hidtil gaaet godt for
Landbosparekassen. Den nyder til-
lid hos indskydere, laanere og ga-
ranter, og jeg kan ikke faa øje paa
nogen saglig grund til en ændring.
De garanter, der stemmer for sam-
menslutning, giver sig selv løbepas
og opgiver al medindflydelse. Jeg
anbefaler at stemme imod.

alle afgørelser, og ban anbefalede
sammenlægning.

Revisor Vagner Sorensen, Hor-
sens, sagde bl. a., at

Landbosparekassenaltid har haft sit særpræg,
og det burde man bevare. Sammen-
slutningen vil til sin tid faa en top-
figur, som vil faa indflydelse pea

Ikke alt nyt er godt
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