
 
Horsens-virksomhed med

en rivende udvikling -
HOKI, der bar indviet sit store centrallager ved Vojens gaaet ind

i international indkøbskæde

Tegningen giver kun et lille indtryk af, hvor smukt et byggeri centrallageret er.

HOKI, der efterhaanden omfatter
660 kolonialkøbmænd over hele Ian-
det, er inde i en betydelig struktur-
rationalisering. Indkobsforeningen
havde i 1962 en omsætning paa 82
mill. kr., mens omsætningen i dag
ligger paa 125 mill.

Detailomsætningen er 1 alt 550 mil!. Pan distri-
butionsomraadet sker der i

øjeblikket det, at man nedlægger filiallag-
rene til fordel for central- og lands-
delslagre.

Et saadant er blevet indviet
Sønderjylland, faa 'kilometer uden-
for Vojens, med flyvestation Skryd-
strup som nabo og med en place-
ring helt ud til Ribe landevej. Det
er et overordentlig tiltalende smukt
og praktisk indrettet lager tegnet
of arkitekt Torben Knudsen, Hor-
sms. Ved indvielsen blev serverin-
gen for de mange gæster foretaget

af sonderjyske piger I national-
dragt.

Formidler for 23 mill. kr.
Fra ny lager skal 140

købmænd betjenes, oplyste direktør A.
Bjorn Rühne ved indvieisen. Selve
bygningen er paa 3000
kvadratme-ter og ligger paa en 18.000 kvadrat-
meter stor grund. Lageret er det
største indenfor branchen i den
sønderjyske landsdel. Det vil faa et
meget stort varesortiment, en del
af varegrupperne fra lageret i Hor-
sens overføres til Vojens, og samti-
dig udvides lageret med nye vare-
sortimenter.

Der vil aarligt blivet formidlet
for 23 mill. kr. varer fra central-
lageret, som faar et personale paa
14, og som ledes af

forretningsfø-rerne J. Peltonen og B. Sønderup.
HOKI er netop blevet medlem af en
international, købmandsejet
indkøbskæde „Europ", hvorigennem
der skal foretages fælles indkøb og
faller reklame. Ikke færre end
27.000 købmænd er koblet til
den.

Ved indvielsen sagde selskabets
formand, kobmand Mørch Rasmus-
sen, Maribo, at man har mødt en
enestaaende velvilje hos Vojens
kommune. Bygningen er blevet
rejst paa kun 175 dage. Formanden
rettede en tak til myndigheder,
haandværkere, arkitekt og bank-
folk. Byggeriet steer 1 1% million
kroner. En følge af centrallageret
bliver, at tre flliallagre nedlægges,
og det tages som udtryk for, at
HOKI gerne vil ware med i den
ny udvikling, sagde formanden.

Sogneraadsformand Therkel Jen-
sen, Vojens, udtrykte sin glade
over, at dannebrog var hejst paa
masterne foran bygningen. Det er
noget, som ikke mindst i Sønder-
jylland betyder saa meget. Han
fremhævede, at Vojens kommune
bestræber sig paa at skabe gode
faciliteter for handel, haandværk
og industri, og saa satser man
iøvrigt paa ungdommen i kommunen.
Det bærende 1 kommunens udvik-
ling er det industriareal, som HOKI
som den første er flyttet ind paa.

Der er go-go i HOKI
Bankdirektør Carl Sorensen, Hor-

sens Bank, ønskede til lykke med

den meget smukke, moderne og
praktiske bygning. Horsens Bank
har været H0KIS lokale bankfor-
bindelse fra selskabets stark. Han
fremhævede, at det for de to
direktører havde været en tung ary
at torte eater direktør G. Bjorn
Rühne, men del var hans indtryk,
at de loser opgaven med bravour.
De har vist dygtighed, fremsynet-
hed og initiativ.
Kæmner Jens Chr. Pedersen sag-
de, at der har været et meget frugt-
bart samarbejde med HOKI, og han
var glad for, at det blev dette
sel-skab, som var foregangsmænd paa
det ny industriareal. Det var hans
ønske, at de meal, selskabet har
sat sig, maa gaa i opfyldelse. I for-
nøjelige vendinger talte forsikrings-
menden, direktør Thranow om
HOKI, som han sagder, der rigtig
er go-go i.

Videre talte købmand P. Olesen,
Toftlund, der ønskede Vojens til
lykke med virksomheden. — Han
nævnte, at han selv havde været
med i HOKI fra starter.. Ogsaa ma-
lermester Jes Christiansen, postme-
ster Dalsgaard og Vojens stations-
forstander havde ordet. Alle havde
lejlighed til gaa den store bygning
igennem.
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