Bestyrelsens beretning – 28. februar 2018 – Jens Lykke Kjeldsen

2017 blev kontrasternes år.
Sjældent er de mørke skyer trukket så voldsomt op, og aldrig er det gået bedre i Danmark eller i
Landbobanken.

Væksten i Danmark var for andet år i træk oppe på 2% og dermed det højeste niveau i et årti.
Beskæftigelsen voksede med 40.000, og vores største problem er eller bliver - ifølge en del økonomer manglen på arbejdskraft.

Alligevel sidder vi mere uroligt tilbage på stolen med en mærkelig følelse af ustabilitet, hvor verden og
situationen ligesom er i et vakuum, som vi snart må komme ud af. En fornemmelse af destabilisering og
svindende sammenhængskraft, hvor vi tvivler på bæredygtigheden i situationen og frygter bobleopbygning.
Udover politisk tænker vi her rent finansielt på ejendomspriser, den kunstig lave rente og aktiekurserne.

Europa blev alene hjemme, da USA spillede Trumpkortet og sagde: America First.

På trods af fejringen af jubilæumsåret for Luthers teser, ved europæerne ikke rigtigt, hvad de tror på.
I hvert fald ikke på eliten - erhvervsmæssigt eller politisk - som ikke har lyttet til befolkningernes bekymring
over indvandring og en udvikling, hvor middelklasserne ikke får del i de store værdistigninger, og de dårligst
stillede får det dårligere.

Måske var vi - godt hjulpet af russernes cyberangreb - kun 4 valg fra EU's og Natos endeligt.
Her tænkes på USA´ s præsidentvalg – Brexit beslutningen i England - Det franske valg, hvor Macron godt
nok vandt over de højreorienterede EU modstandere fra Front Nationale, men hvor vælgerne forlod de
gamle partier, der endda røg helt ud af finaleafstemningen om præsidentposten.
Og det 4. store valg i Tyskland, hvor fløjpartierne fik stor fremgang. Socialdemokratiet fik alvorlige klø, og
Europas store stabilisator Mutti Merkel har haft mere end svært ved at få dannet den nye regering. Her om
4 dage afgør 453.000 tyske socialdemokrater ved en afstemning, hvorvidt Tyskland har en ny regering eller
nyvalg - og uvished ligger forude.
I Spanien truer Cataloniens krav om uafhængighed den spanske nation, og i Italien rumler en professionel
komiker og demagog med 25% af stemmerne i 5-stjernebevægelsen og en elendig økonomi, der kan udløse
en græsk tragedie - bare meget større, da Italien er 10% af Europas økonomi.
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I hvert fald efterlades et svækket Europa og et England med en masse ubekendte og et EU med et kæmpe
hul i kassen, men overraskende nok er de tilbageblevne medlemmer indtil videre rykket tættere sammen i
bussen.
Ideen om, at stærke mænd er løsningen, er dukket op igen i Østeuropa.

EU måtte tage fat i indstrømningen af flygtninge. Strømmen af indvandrere i Europa er mindsket, ikke
mindst pga. af store betalinger til Tyrkiets stærke mand Erdogan og andre stærke mænd er kommet til
magten i Tjekkiet, Ungarn og Polen, som slet ikke vil have del i de øvrige EU landes flygtningekvoter.

Den stærke mand i Rusland har fået Danmark til at sende soldater til Baltikum, som jo er medlem af Nato,
og presset fra øst stiger nu, hvor vi er alene hjemme, og har lige udløst et uhørt nyt forsvarsforlig i Danmark
med plus 12,8 milliarder til forsvaret - heraf 1,4 milliarder sat af til beskyttelse mod cyberkrig.

På verdensplan optræder en lille missilmand med underligt hår fra Nordkorea med 20 missil- og 2
atombombeaffyringer- fra en nation, der næppe kan brødføde sig selv.

Og alligevel og på trods af alle skyerne fik økonomien og aktiemarkedet det bedre.
Aktiemarkedet det gamle C-20 indeks steg 12 %. På verdensplan steg aktierne med 6%.
Året resultat i banken blev på ikke mindre end 735 mill. kr. før skat mod 661 mill. i 2016, som også var
rekord. En stigning på 11 %, som forrenter egenkapitalen med 22%.
Basisresultatet - altså før beholdningsresultatet - som er, det man budgetterer med, steg med 9 % til 675
mill. og ramte altså igen lige over budgetskiven.

Når samtidigt tabet på udlån efter tilskrivning af renter på hensættelseskontoen kom ned på 10 mill. eller
0,05 % af udlånet på næsten 20 milliarder, er det svært at forestille sig mere medvind på cykelstien.
Det flotte resultat er opnået på baggrund af en stigning i udlån på 11 %.
Når nu bankmarkedet falder ret voldsomt i Danmark, så vil den mistroiske regnskabslæser måske spørge: I
har vel ikke beholdt udlån hjemme, som normalt ville være gået til kreditforeningerne?
Jow-jow det er forresten korrekt. 600 millioner er lagt på egne bøger i 2017, men det er jo også tilladt.
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Cash is not King - men på trods af den dårlige behandling, som indlånskunderne får rent rentemæssigt, er
indlånet steget med 4 %. Markedet flyder med overflødig likviditet, som kun kan opnå en forrentning ved at
påtage sig en risiko.
Paradoksalt nok trives den rene kapitalisme bedst i Kina og tidligere kommunistiske lande. I Vesten og her i
Danmark er kapitalismen som styringsredskab for økonomien sat på hold. Den megen udpumpede likviditet
og den næsten ikke eksisterende rente gør det nødvendigt at styre med pålæg via Finanstilsynet.

Boligejere i hele landet, hvis gæld er mere end 4 gange årsindkomsten og boligen belånt med mere end
60% må f.eks. ikke få afdragsfrie lån med variabel rente eller lån med variabel rente og løbetid under 5 år.
Dette er et forsøg på at bremse de vilde prisstigninger på ejendomme specielt i Århus og København.

Mange andre sjove regler og pålæg har vi fået i årets løb. Mest for at polstre bankerne mod nye skumsprøjt
og undgå at overskuddene udloddes eller bruges til tilbagekøb i for stor udstrækning.
Landbobanken er med en egenkapitalandel på 16,5 % og vores øvrige polstring godt på plads over for de
nye krav, der kommer fra 2019.
Som art har de individer størst chance for at overleve, som er opmærksomme på farer og klar til handling
eller flugt. Banken er pålagt et risikoudvalg, men Finanstilsynet har aldrig forlangt et mulighedsudvalg, for
måske er netop det traditionelle bank koncepts skrøbelighed over for forandringer, der er den største fare
for bankernes fremtidige velfærd.
Vi har jo for vane her i banken at forsøge at stikke næsen lidt ind i fremtiden.

Vi har tidligere talt om de forandringer, der venter os, eller allerede er over os med kunstig intelligens,
robotter, disruption m.m.
Mærkeligt at forestille sig, at de børn der fødes i dag nok aldrig vil få kørekort. Det er alt for farligt at
overlade et rat til et menneske.
Måden vi betaler på, og antallet af muligheder er i konstant forandring. Ja selv hvilken valuta, der har en
fremtid, bliver afprøvet.

Hundreder af kryptovalutaer med bitcoin, og dennes eventyrlige værdisvingninger er virkeligt kommet i
fokus i 2017.
Kravet til en brugbar valuta er vel bare, at den er værdifast, og at man kan have tillid til, at andre vil
acceptere den som betalingsmiddel.
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Bitcoin hviler på en blockchain teknologi, hvor man kan følge en bitcoins vej gennem dens liv – dog med
anonyme ejere undervejs. Minere kan producere nye bitcoins med brug af megen strøm og datakraft. En
klar bremse synes dog at være, at bitcoin systemet kun kan håndtere 3 transaktioner i sekundet, hvor Visa
klarer 45.000 i sekundet, så den bliver dyr og langsom, og næppe anvendelig for pæne mennesker. I dag
koster en betaling med bitcoin fra 10 kr. – til 100 kr. alt efter den nødvendige aktivitet.

Måske er det bare et stort hovedsageligt asiatisk pyramidespil, og boblen vil springe, og alle vil undre sig
over, at nogen troede på det.
Måske vil nogen henvise til Grundlovens smukkeste paragraf på bare 3 ord.
Kongen slår mønt.
I hvert fald er politikere og banker rundt i verden begyndt at forholde sig meget kritisk til kryptovalutaerne.
Klimakatastroferne accelererede i 2017. Skovbrande rasede i Nordamerika og Australien af uhørt styrke og
omfang - mudderskred, oversvømmelser og luftforurening, så kraftig som vulkanudbrud, gjorde New Delhi
næsten ubeboelig i 2017. Udbredt tørke i f.eks. Cape Town med 4 mill. indbyggere i Sydafrika, der som den
første millionby - den 11. maj i år må melde slut med al vand i hanerne.

I 2017 oplevede vi en forsmag på fremtidens krige. De foregår i cyberspace og har chokeret os alle.
Pludselig var der virus i mange store netværk. I Danmark lagde vi nok mest mærke til AP Møllers kolossale
og dyre IT problemer, inden butikken var tilbage på sporet.

Ingen tvivl om, at russerne kikker med stort set overalt og har en finger med i destabiliseringen, hvor vi ikke
havde drømt om det. Aktive med alt hvad der kan svække og destabilisere Vesten.
Og som om, at det ikke var nok, så oplever vi en kulturel og økonomisk underminering af de store såkaldte
sociale medier.

Kulturelt dør vores aviser og tidsskrifter, når annoncekronerne søger andre steder hen. En tredjedel af
danske journalister eller ca. 1000 er forsvundet.
Nu er gratisaviser på mode og tilbundsgående journalistik og lange avisartikler har svære tider, medens vi
godtroende boltrer os i fake news, der kan afgøre valg, vælte firmaer og udråbe nye helte og skurke på
minutter. I de kredse gælder det ikke om at være bedst, men om at være først.
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For yderligere at sikre danskheden er det nok en god ide at sælge TV2 og beskære Danmarks Radio med
DR1.
De betydeligste firmaer bagved kaldes Faang og Bat og bliver fremtidens helt store udfordringer. Kan vi leve
med, at så mange og hurtigt stigende materielle og immaterielle værdier er helt uden for demokratiernes
og befolkningernes rækkevidde.
Uden de sociale medier havde vi ikke haft – på godt og ondt- hele oprørsbølgen i det, som vi har kaldt - det
arabiske forår og nok heller ikke Trump.

Faang står for:
Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google.
Amazon stod for 70 % af fremgangen af al netsalg i USA sidste år og har 30% af nethandlen i Tyskland
allerede, og er nu på vej til Danmark.
Hvem er det egentligt, der sælger al computerkapaciteten på internettet. Ja her ejer Amazon 44% af al
kapacitet - den næststørste er Google med 7%.

Ja-ja jeg betaler 7 kr. om måneden for at få opbevaret billeder af børnebørnene oppe i skyen. Pludselig er
det 26 kr. Hvert eneste klik på en netbutik i Googles søgemaskiner koster 2 kr. for netbutikken.
De nævnte 5 firmaer har en aktieværdi på 18.000 milliarder danske kroner.
For et år siden var det 12.000 milliarder kr. Så 50 % op på et år.
For at få en ide om, hvor mange penge det er, så er markedsværdi for bare et af disse selskaber større end
bruttonationalproduktet i lande som Saudi Arabien, Argentina, Schweiz, Tyrkiet eller Holland.
Tænk hvilken magt disser topchefer kan udøve helt uden for offentlighedens rækkevidde.
Hvor er Europa i al det her? - ja vi er ikke engang på Egon Olsen niveau, for vi har vel ikke engang en plan.

Vort sidste lille værn er en præstedatter fra Ølgod, Margrethe Vestager, der på EU's vegne prøver at få lidt
skattekroner ud af mastodonterne, inden Trump lokker alle pengene hjem til Amerika med lave skatter,
medens milliarderne hver dag ruller ud af Europa.

Bat er de kinesiske pendanter: Baidu – Alibaba- og Tencent.
Baidu kan sammenlignes med Google – søgetjenester - Alibaba med Amazon bare større - og Tencent er
spil, chat og som Facebook - bare større end Facebook.
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Det fortæller noget om, hvad der sker i Asien, når 17% af al netaktivitet er Facebook, og de kun er
næststørst på deres område.

Der er gode udsigter for medicinalfabrikker med angstdæmpende medikamenter.
Den menneskelige hjerne er jo ikke bygget til tusinder af påvirkninger og ligegyldige beslutninger hver dag,
og imens kan erhvervslivet bokse med Me-To bevægelsen og databeskyttelsesloven.
Børn har skiftet legekammeraten ud med en iPad fra 1,5 års alderen.
Forældrene får stress og ungerne sjove diagnoser.
Pas på overfladiskhed og manglende nærvær.
Nærvær er netop det, som vi forsøger at bygge banken på. Det at gøre en forskel for vore kunder ved
individuel rådgivning - tilgængelighed. Derfor er det også et rigtigt levende menneske, som tager telefonen.
Her på bankens generalforsamling er vi også lykkedes med nærvær. Hvor i Danmark kan man finde 2.200
danskere forsamlet uden, at én eneste sidder med mobiltelefonen fremme. Nok ingen andre steder.
Til gengæld er vi ikke lykkedes med at få ungdommen med. Siden år 2000 altså på 18 år er denne
forsamling rent statistisk i gennemsnit blevet 11 år ældre.
Så er der en udfordring her - eller skal generalforsamling om nogle år foregå via Facebook i stedet for
socialt samvær?

Derfor er vi ekstra stolte over vores flotte andenplads i Voxmeters store spritnye
kundetilfredshedsundersøgelse af danske banker - her fra januar i år. Vi kommer nærmere og nærmere
førstepladsen, men det forpligter.

Vi beholder uden problemer landets laveste omkostningsprocent på 32,8, hvilket betyder stor
konkurrencekraft.
Privatforbruget og eksporten er steget med 2 %.
I gamle dage, da vi kikkede ned i Knud Heinesens økonomiske afgrund var betalingsbalancen det store
problem. I dag siger Trump, at vi er et skidt land med et alt for stort betalingsbalanceoverskud.
Nu har vi udvidet forsvarsbudgettet og købt nogle amerikanske jagerfly, så lad os håbe, at det køber os lidt
ro.
Hvilke af de mørke skyers lyn, der skulle vække Tornerose, og afbryde idyllen i den nuværende situation, er
svært at sige.
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I hvert fald er det blevet sværere at budgettere, men den øvelse vil direktør Fisker tage sig af under
regnskabsgennemgangen.

Vi har fra 2018 udvidet vores samarbejde med PFA, således at vi nu også formidler firmapensionsordninger
til virksomheder, der har funktionærer ansat. PFA har nok landets bedste firmapensionsordninger - men
normalt tilbydes de kun til store virksomheder. Med vores formidling bringer vi nu disse ordninger ud til
ganske almindelige virksomheder med 5-10 eller 50 ansatte.

Vores samarbejde med Privatsikring – som vi startede sidste år- går rigtig godt og bare sidste år fik næsten
1.000 husstande skiftet deres forsikringer til bedre og billigere ordninger gennem banken.

For hele tiden at sikre, at bankens produktsortiment er på højde med det bedste i markedet, lancerede vi
nu her 1. februar investeringsappen Darwin i samarbejde med BankInvest. Det er en gør-det-selv
investeringsapp, hvor der investeres prisbilligt. Ordningen er speciel god til unge mennesker, som kan
investere helt ned til 1.000 kr. via mobiltelefonen.

Vi har i maj 2017 lavet et split af aktien.
Tilbage i 2001 var stykstørrelsen fortsat 100 kr. og kursen var på 1900.
Der blev så lavet split i 2001-2006 - og som sagt i 17.
Splittet blev fra 100 kr. til 20 kr. - derefter til 5 kroner og sidst til 1 krone.

Kursen er i dag 335, så det betyder, at aktien siden 2001- altså på 17 år er steget fra 19 kr. til 335 kr. –
samtidigt med, at der er betalt udbytte på 65 kroner undervejs.
Altså cirka en 20 dobling på 20 år.
Uden et split ville aktiekursen altså i dag have været 33.500 – så er det alligevel nemmere at lave
hovedregning med 335 kroner.

Vi har i årets løb ansat 9 nye elever og finansøkonomer.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttet forhøjes med 25 % til 9,00 kr. pr. 1 krones aktie,
således at der udbetales 201 mill. kr. Herudover indstilles det, at der etableres et nyt opkøbsprogram på op

Side 7

Bestyrelsens beretning – 28. februar 2018 – Jens Lykke Kjeldsen

til 170 mill. kr. således, at den samlede udbetalingsandel stiger fra 62 til 63 % af overskuddet. Resten eller
387 mill. kr. lægges til egenkapitalen.
Senere på dagsordenen indstiller vi, at sidste års opkøbsprogram bliver afsluttet med en annullering af
538.000 stk. aktier, således vi kommer ned på 21.812.000 stk. aktier.
Afkastet på bankens aktie har i 2017 været 12 % inkl. udbytte.
Kursen startede omregnet i 293 og endte i 321,5, hvortil skal lægges udbytte, så den samlede stigning bliver
på 12 %.

2017 blev på mange måder det bedste år i lange tider i Ringkøbing-Skjern kommune.
Ikke fordi, at vi fik nyt byråd, men fordi stort set hele erhvervslivet havde gode vilkår.
Ledigheden satte bundrekord og er én af landets laveste.
Det fik stoppet det faldende befolkningstal og husprisernes fald.

Inden for landbruget havde både svineavlere og mælkeproducenter pæne afregningspriser.
Desværre ser det ud til, at vi skal til at leve med lavere priser igen.

Minkavlerne fik ca. 262 kr. i gennemsnit, hvilket er i underkanten af det nødvendige.
Heldigvis har mange sparet lidt op fra de gode tider.
Vores industrivirksomheder klarer sig imponerende godt og råber efter faglært arbejdskraft.

Handel, byggeri, turisme og de forskellige servicefag nød også godt af de gode tider.
Vi er jo midt i de store projekters tid her på egnen.

En Hvide Sande Havn, der fra 2013-2017 har haft en fremgang i godsmængder, der svarer til mere end
6.000 lastbiler. Endnu et godt argument for vores ønskede 2 + 1 vejløsning til Herning.
De afsluttede - de igangværende og de kommende projekter vil alle være med til at gøre os mere kendte ud
over kommunegrænsen.

Side 8

Bestyrelsens beretning – 28. februar 2018 – Jens Lykke Kjeldsen

I flæng kan vi nævne Naturkraft, Stauning Whiskys udvidelse, Arlas 1 milliard kroner store udvidelse i
området, hvoraf 400 mill. er i Videbæk, den ny Haugen-Sørensen afdeling i Vestjysk Kunstpavillon,
Naturbydelen Ringkøbing K - for bare at nævne nogle.

Skat har fået tildelt 171 nye medarbejdere i Statens store udflytningsproces.
Det er dog en proces, der har løbet begge veje, og vi er stadigt i stort minus.

Et af lovkravene til en bankberetning er oplysningspligten her på generalforsamlingen af lønforhold.

Vi kan oplyse:
•
•
•
•
•

at administrerende direktør John Fisker har modtaget
at bankdirektør Jørn Nielsen har modtaget
at bestyrelsen har modtaget
at repræsentantskabet har modtaget
at revisionen har modtaget

5.141.000
2.215.000
1.734.000
469.000
900.000

I lighed med tidligere år er lønnen fast og inklusive pension i henhold til bankens lønpolitik, som vi også
gerne skulle vedtage senere i dag.
Banken ønsker at fastholde sin position, som områdets største sponsor, hvilket kun er naturligt med den
store markedsandel på omkring 50%, som vi har i bankens nærområde.

Banken har gennem mange år uddelt prisen ”En Gjæv Vestjyde”. Det er en hæder, der hvert år gives til 6
gjæve vestjyder for en uegennyttig indsats til gavn for de mange og til glæde for den egn, hvis fremgang vi
kæmper for.
I lighed med de tidligere år sker dette i samarbejde med Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Foreningssamvirke
i Ringkøbing Skjern Kommune. Begge samarbejdspartnere passer geografisk godt ind i bankens gamle
markedsområde.
Hæderen vil blive overbragt senere på generalforsamlingen af chefredaktør Gudrun Pedersen fra Dagbladet
Ringkøbing-Skjern.

Vi har kun et medlem, som udtræder af repræsentantskabet og også af bestyrelsen – og det pga. alder nemlig undertegnede – så tak til mig.
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Efter i dag har bestyrelsen konstitueret sig med Martin Krogh Pedersen som formand, og Jens Møller
Nielsen som næstformand.
Tak til bankens medarbejdere for en stor og dygtig indsats i 2017, og den altid positive holdning til, at vi
kontinuerligt kan hæve bankens kompetenceniveau og til stadighed og med succes udpege nye mål.
V vil også gerne sige tak til direktionen, til vores direktører John Fisker og Jørn Nielsen, der har holdt
tempoet og resultaterne godt assisteret af bankens ledergruppe. Tak for jeres grundighed og mod til hele
tiden at sætte nye mål, være kreative og stille krav til jer selv.
Den største tak skal dog lyde til Landbobankens mange aktionærer og trofaste kunder. I er grundlaget for,
at vi igen er kommet styrket ud af et år, og står med en stærk og velfungerende bank med kræfter til at løse
områdets finansielle opgaver, og hvor beslutningerne tages i Vestjylland.
Tak
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