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 Overskud første halvår 2021 
 110,7 mio. kr. før skat

Fuld fart på alle forretningsområder og god øko-
nomi blandt kunderne betyder, at Sparekassen 
Thy kan offentliggøre det bedste halvårsresul-
tat nogensinde med et resultat før skat på 110,7 
mio. kr. Sparekassen Thy har nu en samlet egen-
kapital på over 2 mia. kr.

Ole Beith
Direktør
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Høj aktivitet på bolig-
markedet bidrager til 

en flot stigning i rente- 
og gebyrindtægter

”

Der er simpelthen en 
øget appetit på inve-
stering stort set over 

hele linjen

”

Se hele 
rapporten 

på sparthy.dk
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Omvendt må vi så også erkende, at Brexit tilføjer en øget usik-
kerhed blandt vores kunder. Det er besværligt for fiskerierhver-
vet med de ukendte faktorer i kølvandet på aftalen mellem 
EU og Storbritannien. Vi har derfor øget vores skønsmæssige 
reservation til tab som følge af Brexit konsekvenser. Sparekas-
sens samlede skøn er ikke påvirket.

Af regnskabet fremgår det, at sparekassen samlet set har til-
bageført tidligere reservationer til tab for i alt 31 mio. kr. Det er 
et klart signal om, at det går godt for vores kunder, og der der-
for ikke er behov for de samme reservationer. Specielt har de 
vedvarende fornuftige markedsforhold for landbruget påvirket 
reservationerne positivt, udtaler direktør Ole Beith.

Leasingaktiviteter vokser
Sparekassens leasingselskab Krone Kapital A/S med hovedsæ-
de i Nykøbing Mors har igen bidraget flot med en overskuds-
andel på 9,4 mio. kr. i første halvår. Leasingselskabet mærker 
også den øgede investeringslyst, hvor der kan noteres en frem-
gang i leasingaktiviteter på 11% siden nytår. En fremgang vi i 
øvrigt forventer fortsætter, siger direktør Ole Beith.

Stærkere end nogensinde
Sparekassen har gennem mange år styrket sin position ved 
udvidelse af markedsområdet og markedsandele ved gennem 
mange år at have en flot kundetilgang. Det voksende forret-
ningsomfang har betydet stabile og gode resultater.
 
Sparekassens flotte egenkapital er skabt gennem mange års 
løbende overskud og tilgang af garantkapital. Egenkapitalen er 
nu for første gang over 2 mia. kr. 

Sparekassens kapitalprocent kan pr. 30. juni 2021 opgøres til 
26,4%, som langt overstiger de krav, der stilles til Sparekassen 
Thy.

Det er et meget tilfredsstillende resultat, når vi på 6 måneder 
kan skabe et resultat på over 110 mio. kr., men det forudsætter 
altså, at rigtig mange ting går den positive vej – og det er jo 
tilfældet her i 2021.

Sparekassens store styrke skal – som hidtil – bruges til at være 
et solidt finansielt anker i de områder, hvor vi virker, men også 
være midlet til at udvikle sparekassen og de samfund, vi er en 
naturlig del af, slutter direktør Ole Beith.

Boligområdet i højt tempo
Første halvår har budt på meget høj aktivitet på boligområdet, 
hvor der har været handlet virkelig mange helårs- og fritids-
boliger. Den høje aktivitet har bidraget til, at sparekassens 
samlede rente- og gebyrindtægter stiger med ca. 15,6 mio. kr. 
svarende til 9,4%.

- Det har også haft en positiv effekt, at der på forsikrings- og in-
vesteringsområdet har været en markant fremgang. Indtægter 
fra investeringsområdet er bl.a. steget med over 26%.

Udlånet vokser igen
Sparekassens udlån faldt i 2020 på grund af de mange statslige 
hjælpepakker, men der er nu så markant øget aktivitet blandt 
både privat- og erhvervskunder, at vi her i 2021 kan se, at udlå-
net igen er begyndt at stige.
Udlånet er i første halvår vokset med et par procent til lige 
i underkanten af 4,4 mia. kr. Vi forventer, at udlånet vil stige 
yderligere i takt med den øgede efterspørgsel og udfasning af 
COVID-19 hjælpepakkerne.

Der er simpelthen en øget appetit på investering stort set over 
hele linjen, udtaler direktør Ole Beith.

Fondsafkast bidrager positivt
Sparekassens samlede fondsbeholdning på over 3,8 mia. kr. 
har også bidraget positivt. Godt nok har obligationerne givet 
et samlet tab på ca. 10 mio. kr., men til gengæld har aktierne 
bidraget positivt med over 30 mio. kr. Der har været en gunstig 
udvikling på aktiemarkederne generelt, men vores sektorak-
tier leverer også stabile og positive afkast, siger direktør Ole 
Beith.

Kunderne har det godt
Sparekassens kunder har det økonomisk godt. Der er meget lav 
arbejdsløshed og rigtig mange brancher har pæn gang i for-
retningen, og vores frygt i forbindelse med COVID-19 er til dels 
gjort til skamme.

Vi kender ikke alle konsekvenserne endnu, og derfor har vi fort-
sat en reservation til imødegåelse af tab som følge af COVID-19. 
Reservationen har vi dog nedjusteret en smule i takt med, at vi 
er blevet klogere.

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje. 
   Foreløbigt opgjorte tal pr. 10. august 2021        

Tal i mio. kr. 30/6 - 2021 30/6 - 2020
Nettorente- og gebyrindtægter 182,3 167
Halvårets resultat før skat 110,7 17
Halvårets resultat efter skat 89,1 19

 30/6 - 2021 31/12- 2020
Kapitalprocent 26,4 27,7
Udlån 4.420 4.325
Indlån 9.142 8.952
Forretningsomfang* 35.414 33.429
Egenkapital 2.032 1.933

Koncern-tal



Lav registreringsafgift, grøn ejerafgift, og nu også 
en lav rente på finansieringen af elbiler!

Per Knudsen
Områdedirektør
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Bæredygtighed på dagsordenen

En fælles opgave

Bæredygtighed er ikke nyt for os. Vi har f.eks. finansieret vindmøller siden midten af 
80’erne. I dag har det bare fået et fællessprog godt hjulpet på vej af FN’s 17 verdensmål, 
og klima har fået et stort fokus i samfundet.
Jakob Madsen
Områdedirektør

Alle steder bliver man mødt med emner om bæredygtig-
hed. Det handler meget om klima og nedbringelse af Co2,  
men vigtige emner som f.eks. bæredygtige lokalsamfund 
er også på dagsordenen godt hjulpet på vej af FN’s 17 ver-
densmål.

For os i Sparekassen Thy er det også helt naturligt at arbejde 
med bæredygtighed. I et lokalt perspektiv er det ikke nyt for 
os. Siden 80’erne har vi haft tradition for at finansiere vind-
møller, solceller, husstandsmøller, boligforbedringer o.lign.  
Og så er der hele tilgangen med at understøtte lokalsamfun-
dene, der også er et led i verdensmålene omkring bæredyg-
tighed.

Bæredygtige samfund
Så langt vi kan huske tilbage, har Sparekassen Thy været ak-
tiv med sponsorater og støtte til lokale aktiviteter. 
De sidste mange år har vi brugt årligt 3-4 mio. kr. lokalt til 
at skabe et godt økonomisk fundament for fodboldklubber, 

gymnastikforeninger, kunstfor-
eninger og musikkultur for 

blot at nævne nogle.

Forventninger og krav stiger hele tiden
På EU-plan har der været arbejdet ihærdigt de seneste år på 
at skabe en ”taksonomi” på området, der definerer en række 
mål, samt hvordan man måler og vejer indsatsen som bank.

Det handler om, at EU definerer screeningskrav til en række 
indsatsområder, så man kan måle og dokumentere om f.eks. 
investeringer og udlån er bæredygtige og bidrager positivt til 
Klimamålene. 

EU’s taksonomi har foreløbigt defineret seks klimamål:

• Modvirkning af klimaændringer 
• Tilpasning til klimaændringer
• Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og  

havressourcer
• Omstilling til en cirkulær økonomi
• Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
• Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og  

økosystemer

Eksempelvis skal der allerede fra næste år i bankernes års-
regnskaber redegøres for Co2-aftrykket, der skabes på bag-
grund af de biler, vi finansierer. Det er også en af grundene 
til, at vi i sparekassen har afsat en pulje til ekstra billig finan-
siering af elbiler.

Store udfordringer
Dokumentationen og rådgivningen bliver omfattende, forud-
ser områdedirektør Jakob Madsen. Der bliver også behov for 
løbende uddannelse af vore rådgivere, så de er klædt på til 
at drøfte løsninger og muligheder med kunderne i forhold til 
ESG og bæredygtighed inden for vores felt. 

Processen i EU omkring bæredygtighed har været i gang i 
flere år. Og det er først nu, vi ser noget konkret, som vi kan 
begynde at arbejde med, slutter Jakob Madsen.
 

20 millioner kroner til 

Elbil-Lån til lav rente

Vi har afsat en pulje på 20 mio. kr.* til elbiler, hvor renten 
og omkostningerne er halveret.

I eksemplet herunder kan du se vilkårene på et billån på 
300.000 kr.

Ønsker du at bidrage til reducering af Co2, når du kører i 
din bil? Vi ønsker at hjælpe dig mod målet!

Elbilerne er for alvor ved at gøre sit indtog i Danmark. Det er 
biler med ny spændende teknologi, nye køreoplevelser og i 
øjeblikket det bedste bud på, hvordan Co2-udledningen kan 
reduceres under kørsel.

Klimadebatten i Danmark
I Sparekassen Thy er vi bevidste om, at produktionen af el-
biler, batterier mv. er i rivende udvikling og blandt nogle et 
stort diskussionsemne. Klimadiskussionen i samfundet er til 
tider intens, og beror på mange forskellige opfattelser. 

- Finans Danmark har nedsat et forum, der opstiller anbefa-
linger til, hvordan vi, som pengeinstitut, kan bidrage til den 
grønne omstilling. På den baggrund har vi fundet det rigtigt 
at tage initiativ til en udlånspulje til elbiler, for at gøre det 
endnu mere attraktivt. 

Der kan naturligvis være faktorer og kørselsmønstre hos den 
enkelte, der gør det uhensigtsmæssigt at køre elbil. Derfor 
har vi også fortsat vores attraktive billån til konventionelle 
biler. 

Vi gør det billigere
I Sparekassen Thy gør vi det billigere og attraktivt at låne 
penge til den nye elbil. Renten og omkostningerne er halve-
ret i forhold til vores normale billån, så det er billigere for 
dig – og samtidig gør vi sammen en indsats for klimaet og en 
lavere Co2-udledning under kørsel.

 Elbil-lån Standard billån
Rente p.a. (Variabel) 1,5% 3%
Debitorrente 1,508% 3,034%
ÅOP før skat 2,8% 4,8
Kreditbeløb 300.000 kr 300.000 kr.
Løbetid 8 år 8 år
Omkostninger sparekassen 6.000 (2%) 12.000 (4%)
Omkostninger - offentlig 6.250 kr. 6.250 kr.
Dokumentudfærdigelse 1.500 kr. 1.500 kr.
Offentlige omk. 950 kr. 950 kr.
Samlet kreditbeløb 314.700 kr. 320.700 kr.
Samlet tilbagebetaling 334.131 kr. 361.014 kr.
Månedlig ydelse 3.480 kr. 3.761 kr.
Renter i løbetiden 19.431 kr. 40.314 kr.

* Produktet er tilgængeligt resten af 2021, eller til puljen er brugt og vilkårene 
gælder for biler, der er 100% elektriske. Gives efter almindelig kreditvurdering, 
hvilket bl.a. betyder, at omkostningerne kan variere. Lånet kræver helkundefor-
hold i Sparekassen Thy. Gælder nye lån.

ELBIL   LÅN

” ”
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Coronapuljen

Vi blev nærmest væltet omkuld!

Den 15. april offentliggjorde Sparekassen Thy coronapul-
jen - en million kroner til hjælp for trængte foreninger. 
Vi havde forventet mange ansøgere, men det har over-
gået vores vildeste forventninger. Allerede fra dag ét 
strømmede det ind med ansøgninger og det fortsatte 
helt frem til sidste fløjt den 1. juni, fortæller Sparekas-
sen Thys direktør Ole Beith.
 
Vi har løbende registeret ansøgningerne, og har derfor 
konstateret, at saldoen tidligt i forløbet, rundede en mil-
lion. Det vidner om, at vores lokale foreninger sprudler af 
gode idéer, der er klar til at blive ført ud i livet.
- Men samtidig er det også et udtryk for, at coronaen har 
gjort det svært at drive forening, siger Ole Beith, hvilket 
også var baggrunden for, at puljen blev etableret.

Idéer for 9,6 mio. kr. 
Når alle ansøgninger er lagt sammen, står vi med et ansø-
gerfelt, der har gode ideer, tiltag og arrangementer, der 
tilsammen koster 9,6 mio. kr. Det er helt vildt. Vi blev jo 
nærmest væltet omkuld. Det giver naturligvis også udfor-
dringer, når der ”kun” er 1 mio. kr. at gøre godt med, fortæl-
ler områdedirektør Jakob Madsen.

Alle ansøgninger er blevet læst og vurderet, og det er 
klart, at vi med 400 ansøgninger og et samlet beløb på 
9,6 mio. kr., ikke kan tilgodese alle. Det betyder naturligvis 
ikke, at idéerne er dårlige, men med et så stort og stærkt 
ansøgerfelt er der gode tiltag, som desværre bliver fra-
valgt.

Vi har fokuseret på at tildele penge til aktiviteter og ind-
køb, der får foreningerne tilbage på sporet – og tilbage 
til niveauet før pandemien satte meget i stå. Men også 
inden for det felt er der flere ansøgninger, end vi kan imø-
dekomme.

Der er også mange foreninger, der drømmer stort om 
anlægsprojekter, nye oplevelser og nye grene af deres 
foreninger. Det anerkender vi fuldt ud, og håber, at for-
eningerne holder liv i drømmene og har held med at søge 
midler i andre fonde og ved andre virksomheder, fortæller 
Jakob Madsen.

Puljen udvides med 600.000 kr.
At få barberet 9,6 mio. kr. ned til 1 mio. kr. har ikke været 
let. Og derfor har Sparekassen Thy også besluttet at udvi-
de puljen med hele 600.000 kr. 

Vi blev så begejstret, da vi gennemgik alle ansøgningerne, 
og selv om en million kroner er mange penge, så blev det 
hurtigt klart, at det ikke rakte til at støtte alle de gode til-
tag og den fantastiske virkelyst, som udstråler af ansøg-
ningerne. Vi kom frem til den konklusion, at puljen måtte 
udvides. Vi kan stadig ikke efterkomme alle ansøgninger, 
men vi glæder os over, at der nu sendes 1.600.000 kr. ud i 
vores lokalsamfund, slutter Ole Beith, der glæder sig til at 
se de mange penge komme ud at ”arbejde” i foreninger-
ne.

Coronapuljen

Hilsner fra glade modtagere

Hanstholm
Fotoklub

Lemvig
Flyveklub

Skyggedalen, 
Thy Mors
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SU N DS-GJ ELLERU P AVIS
Sparekassen Thy gav 10.000 kroner til fodboldklubben, så der kunne laves afslutningshygge oven på en 

underlig sæson 
AF LENE TOKSVIGredaktion@sgavis.dk

DONATION Tilbage i april annoncerede Sparekassen Thy, at man stillede en mil-lion kroner til rådighed for foreninger i lokalsamfundet - øremærket til at skabe gode aktiviteter oven på corona-nedlukningen, hvor det har været svært at lave aktivite-ter for medlemmer - og der-med afvikle indtægtsgivende arrangementer. Det eneste, man skulle gøre, var at sende en kort ansøgning med sin idé til Sparekassen Thy. Den opfordring tog Ham-merum IF til sig. - Vi har hurtige på tasterne og fik søgt penge. Vi ville gerne lave afslutning for alle medlemmerne - lave noget specielt, fortæller Mogens Buur, som er medlem af spon-sorudvalget i Hammerum IF. Styrker sammenholdetFodboldklubben blev tilgode-set med 10.000 kroner. - Det er vi meget glade for. Vi kunne give hver afdeling 50 kroner per spiller, så der kunne laves en aktivitet, siger Mogens Buur. 
Der blev blandt andet spil-let fodboldgolf, spist pizza og 

i det hele taget hygget på de enkelte hold, hvor spillerne i løbet af sæsonen ikke har set så meget til hinanden på grund af pandemien. - Sådan en donation gør, at når vi opfordrer de enkelte år-gange til at lave noget, og at der følger penge med, så gør man noget ekstra. Så afslut-ningerne var mere organisere-de i år, siger Mogens Buur, der påpeger, at det styrker holdets sammenhold, når man kan gå på sommerferie med en fælles oplevelse i bagagen. 
»Ryddet op i krogene«Selvom det har været en svær 

tid for en forening baseret på masser af frivilligt arbejde, synes Mogens Buur, at Ham-merum IF er kommet godt gennem nedlukningen, selv-om der ikke er blevet spillet ret meget fodbold på banerne ved hallen.
- Som forening har vi haft mulighed for at gøre tanker og lave tiltag, som vi ikke gør i hverdagen, så det er lidt som virksomheder, der rydder op i krogene - det har vi også gjort som forening, så vi har fået planlagt nogle ting og tænkt lidt fremad, fortæller Mogens Buur. 

Blandt andet er tiden gået med at planlægge DGI fod-boldskolen, som Hammerum IF skal huse i uge 31. Her skal 80 spillere gennem tre dage spille masser af fodbold fra morgen til aften. Cirka  90 

procent af de tilmeldte er klub-bens egne spillere, så ikke nok med, at de netop har fået sig en ekstra god afslutning inden sommerferien - ja, så får de også helt sikkert en god ople-velse at skyde den nye sæson i gang med.

ONSDAG 30. JUNI 2021

BEGRAVELSE

Ved dødsfaldtlf. 97 22 54 55Vi kan kontaktes hele døgnet

 ■ Vi hjælper med en værdig,  smuk og personlig afsked ■ Få en fast og fair pris ■ Ring og få gratis tilsendt  hæftet “Min sidste vilje”

Ikast BegravelsesforretningStrøget 8F | Ikast | 97 25 13 55

Herning Begravelsev/ Genega Begravelsesforretnings eftf.
Fonnesbechsgade 19 | Herning | 97 22 54 55

www.houkjaerbegravelse.dk

Anna Dupont

Kim Jespersen

Jørgen Jørgensen

Forbrugerrådet TÆNK  anbefaler at  bruge ISO9001-certificerede bedemænd

Thorupvej 28 b

KM TRÆPLEJE
• Træfældning
• Topkapning
• Beskæring
• Rodfræsning• Stormfald
• Hækklipning
• Risikovurdering• Døgnvagt
• Forsikret

KM Træpleje

Mobil: 40 62 22 17Email: kennethmarquart@gmail.com

HÅNDVÆRK OG SERVICE

PANDEMI Søgningen til Re-gion Midtjyllands testtilbud er faldet markant, og faldet ser ud til at fortsætte. Regionen tilpasser derfor nu antallet af teststeder, men fastholder fortsat, at der mak-simalt må være 20 kilometer til nærmeste test, ligesom der fortsat skal være tilbud om både hurtigtest og PCR-test i alle kommuner.- Det er jo i bund og grund en rigtig god nyhed, at mange af os ikke længere har brug for en test hver tredje eller fjerde dag. Det vidner om, at mange er vaccineret og smit-tespredningen er lav. Men jeg vil gerne understrege, at skulle billedet skifte, så kan 

vi meget hurtigt stille med det store testtilbud igen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemed-delelse.
Det betyder, at de lokale teststeder i Hammerum og Sunds lukker fra uge 28, så man må derfor søge andre ste-der hen, hvis man har brug for at blive testet. I Herning er det stadig være muligt efter uge 28 at blive testet i Huset No7, ved herningCentret og ved Sportscenter Herning.Man kan i øvrigt altid finde det nærmeste teststed på www.coronasmitte.dk, så man også kan blive testet på sin sommerferie, hvis der er behov for det. 

Lokale teststeder lukker igen

Corona-penge til Hammerum IF

Sparekassen Thy donerede penge til Hammerum IF, så klubben kunne give sine spil-lere en god fodboldafslutning, og for nogen var der pizza og medaljer på programmet, mens andre hyggede sig på anden vis. Foto: Privatfoto

Sparekassen Thy fik så mange ansøgninger, at man undervejs fandt en ekstra pose penge at putte  i puljen 
DONATION Allerede fra dag ét strømmede det ind med ansøgninger til Spa-rekassen Thy, da man opfordrede foreninger til at komme med gode idéer til, fællesskabs-skabende idéer. 
Interessen fortsatte helt frem til sidste fløjt 1. juni.- Vi havde forventet mange ansøgere, men det har overgået vores vilde-ste forventninger, fortæller Sparekassen Thys direktør Ole Beith i en pressemed-delelse.

Det vidner om, at lokale foreninger sprudler af gode idéer, der er klar til at blive ført ud i livet.
- Men samtidig er det også et udtryk for, at co-ronaen har gjort det svært at drive forening, påpeger Ole Beith, hvilket også var baggrunden for, at puljen blev etableret.

Den stor efterspørgsel betød, at Sparekassen Thy hævede beløbet til 1,6 mil-

lioner kroner, men faktisk fik man i alt 400 ansøgnin-ger for i alt 9,6 millioner kroner. 
- Vi har fokuseret på at tildele penge til aktiviteter og indkøb, der får forenin-gerne tilbage på sporet - og tilbage til niveauet, før pan-demien satte meget i stå. Men også inden for det felt, er der flere ansøgere end vi kan imødekomme, siger Ja-kob Madsen, områdedirek-tør i Sparekassen Thy- Vi kan stadig ikke ef-terkomme alle ansøgnin-ger, men vi glæder os over, at der nu sendes 1.600.000 kroner ud i vores lokalsam-fund, lyder det Ole Beith.Foruden Hammerum IF har andre lokale forenin-ger også fået del i pengene Det er blandt andre Sunds FDF, Kulturkompagniet i Herning, KLG Håndbold,  Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest og Herning Karate Klub.

Teststederne i Sunds og Hammerum lukker fra uge 28, så man må søge andre steder hen, hvis man ønsker en kviktest. Foto: Martin Ballund

Beløbet hævet undervejs

Hjerm IF

Tjørring 
Cykel Motion

Torsdags-
holdet

Thy 
Rollespil
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Nyansættelser

25 års Jubilæum

Susanne Knorborg
Privatrådgiver, Hvidbjerg
1. maj 2021

Esben Skovsgaard Simonsen

Privatrådgiver, Aulum
1. august 2021

Janni Vangsgaard Skriver
Vikar og finanselev, Hvidbjerg
1. april 2021

Margit Annette Nielsen
Complianceansvarlig, Thisted
1. juni 2021

Henrik Møller Andersen
Privatrådgiver, Frøstrup
Den kompetente Rådgiver

Tina Marifred Lynge Harring
Privatrådgiver, Danmark
HD 2. del i finansiel rådgivning

Inger Lise Dige

1. juli 2021

Heidi Wullum Marrebæk

1. september 2021

Uddannelser

Rasmus Thomsen
IT-konsulent, Thisted
Akademiuddannelsen

Tobias Emil Møller
Privatrådgiver, Thisted
Den kompetente Rådgiver

Casper Munk
Finanselev, Thisted
Finanselevuddannelsen

Personalenyt i 
Sparekassen Thy

Den 1. juli 2021 fejrede Inger Lise Dige, 55, 25 års 
ansættelsesjubilæum i Sparekassen Thy. Inger 
Lise er oprindeligt udlært ”all round” kontorassi-
stent på fabrikken Jany i Frøstrup. All round passer 
meget godt til hendes professionelle liv både før 
og efter ansættelsen i Sparekassen Thy. Efter Jany 
var hun f.eks. i Vesløs Brugs, dagplejer, ekspedi-
ent på DK Benzin i Thisted og pædagogmedhjæl-
per i Børnehuset i Nors. 

1. juli 1996 blev hun ansat i Sparekassen Thy med 
Frøstrup og Vesløs afdelinger som daglig arbejds-
plads. Senere fik hun også nogle ugentlige timer i 
afdelingen i Vilsund. 

I 2005 blev Inger Lise tilknyttet produktionsgrup-
pen, som senere ændrede navn til Intern Support. 
En stabsafdeling i sparekassens hovedsæde i Thi-
sted, som varetager mange forskellige praktiske 
opgaver. Inger Lise har f.eks. telefonomstillingen 
og overførsel af nye kunder fra andre pengeinsti-
tutter som arbejdsområde. 
På spørgsmålet: Hvad kan du li´ ved Sparekassen 
Thy, svarer Inger Lise prompte ”det hele” og frem-
hæver de gode kolleger, som hun har haft gen-
nem alle 25 år. 

Inger Lise bor i Amtoft, er gift og har to voksne 
børn. Fritiden går mest med at nyde den fanta-
stiske natur på gåture i lokalområdet og dyrke 
hendes store passion for at sy.

Den 1. september 2021 kan Privatrådgiver Heidi 
Wullum Marrebæk, 47, fejre 25 års ansættelses-
jubilæum i Sparekassen Thy. Heidi startede som 
elev i afdelingen i Hanstholm i 1996. Elevtiden bød 
også på et halvt år i Hvidbjerg, inden hun i 1998 
blev tilknyttet afdelingen i hjembyen Vestervig. 
Frem til 2017 var hun henholdsvis i Vestervig og i 
Hurup, hvorefter hun kom til Thisted i den nystar-
tede afdeling ”Sparekassen Thy Danmark”, der for-
trinsvis servicerer kunder i København og Aarhus.

Heidi har gennem årene været meget aktiv i 
sparekassens personaleforening og forskellige 
udvalg og også taget del i det lokale foreningsliv. 
Det har bl.a. været i Thy Spinning, Vestervig Byfor-
nyelse og Svankjær Marked.
 
Hun har løbende videreuddannet sig og kan så-
mænd også skrive statsautoriseret ejendoms-
mægler på visitkortet.

Heidi danner par med Jan Holm og har to drenge 
på 16 og 20 år. Hun elsker naturen og nyder den 
både til fods og i løbeskoene. Hun glæder sig også 
til at komme tilbage på spinningcyklen, som har 
stået stille under coronapandemien.



Thy byder på store

Oplevelser ved vandet!
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Vil du ud på vandet og ha’ en på opleveren eller være 
tilskuer, når verdens bedste kitesurfere laver kæmpe 
hop ved molen i Vorupør? Thy har meget at byde på og 
faciliteter i verdensklasse, når det handler om vand-
sport.

En af nordens største cableparks er lige indviet i Thisted, 
og det nyanlagte område ved fjorden er et besøg værd. 
Alle kan være med, når man trækkes rundt i havnen på 
vandski eller wakeboard.

Vandsportscentrene i Vildsund og Doverodde byder på 
Kajak, sup, surf m.m. Og vestkystens surfmuligheder er et 
helt kapitel for sig selv. 

Bare kigge!
Hvis man kun vil kigge, finder man også masser af acti-
on og hygge, specielt når vinden blæser frisk....og det gør 
den ofte i Thy. Især Big Air-konkurrencen i Vorupør midt i 
september er en publikumsmagnet. Tidspunkt kan variere 
efter vind og vejr, så hold øje med programmet på 
www.coldhawaiigames.dk

Cold Hawaii Games
10. til 26. september

Oplev bl.a. ”Big Air” 
i Vorupør

Sponsor:

Front:

Back:

COLD HAWAII GAMES 2021
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Pension:

Godt jeg kom igang!

Hvem tænker på pensionsopsparing, 
når solen skinner og der er travlt på 
gården? Jens er glad for, at han kom 
i gang og det skyldes ikke mindst et 
godt samspil med rådgiverne i spare-
kassen.

Jens skiftede til Sparekassen Thy i 2018 
og har Jan Holm i Hurup som erhvervs-
rådgiver. Vi har en rigtig god og ærlig 
dialog og kigger både på nutiden og 
lægger planer for fremtiden. 

Jeg  har kun godt at sige om den service 
og rådgivning, jeg har fået, fortæller 
Jens. Min rådgiver har en god indsigt i 
landbruget og kender vores udfordrin-
ger. 

Erhvervsrådgiver
Jan Holm
Hurup afdeling

Jan arrangerede også et besøg med 
sparekassens pensionsekspert, og 
sammen fandt vi de helt rigtige løs-
ninger til min virksomhed. Det resulte-
rede blandt andet i, at medarbejderne 
nu nyder godt af en arbejdsgiverbetalt 
sundhedsforsikring, som blev en del af 
aftalen med firmapension.

Jeg synes, at det er vigtigt at have til-
fredse medarbejdere. Det handler ikke 
kun om løn, men også om arbejdsfor-
hold og fordele, fortæller Jens. Jeg har 
rigtig gode medarbejdere, og dem vil 
jeg naturligvis gerne holde på.

Gode pensions- og forsikringsløsninger er vigtige for kun-
derne, men kan være svære at gennemskue og få sat i gang. 
Derfor er det perfekt, at vi har eksempelvis vores firmapensi-
onsløsning, der gør det let at skrue de rigtige pakker sammen 
til medarbejderne.

”
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Sparekassen Thy

Vidste du at....
Vi tager hul på fremtiden med

Ny Net-og MobilBank
Der ligger et stort udviklingsarbejde bag den nye Net- 
og MobilBank, og rejsen er slet ikke slut. Målet er at 
få den bedste brugervenlighed, og den stærkeste plat-
form for hele tiden at videreudvikle Net- og MobilBan-
ken.

Især MobilBanken får flere og flere brugere. Funktionali-
teten er i top og lige ved hånden i smartphonen. Derfor er 
der også ekstra fokus på at optimere design og bruger-
venlighed i MobilBanken. Det skal være hurtigt og nemt, 
uanset om du bare skal tjekke saldo på dine konti, betale 
regninger, investere eller andet .

Nøglekortet udgår

Få NemID på din mobil nu!
Når MitID indføres, udgår nøgle-papkortet. Vo-
res opfordring er derfor, at alle tager NemID-
app'en i brug nu og bliver fortrolige med den.  
Hvorfor og hvordan - det kan  du læse mere om 
på hjemmesiden: www.mitid.dk

Her kan du også finde oplysning om, hvilke mu-
ligheder der er, hvis ikke du har en smartphone.

Et godt tip: 
Hvis ikke du har NemID app’en på din 
smartphone, så er det en god ide at få 
det nu. Det er der to gode grunde til:

Nøglekortet udgår, når NemID 
afløses af MitID. 

Overgangen til MitID bli-
ver nemmere, når man har 
NemID-Appen installeret og 
kan bruge den.

Apple:                               Android:

Apple:                                Android:

Vil du være med til at teste den nye 
MobilBank-app? Download den her:

Vores nye NetBank er klar til test, 
og du kan prøve den her:

netbank.sparthy.dk
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Vidste du, at Sparekassen Thy har 221 medarbejdere, hvor-
af halvdelen er ansat siden 2015?

Vores image gør, at vi er i stand til at tiltrække og fastholde 
dygtige kvalificerede medarbejdere.

Vidste du, at sparekassen har en ny afdeling i Viborg, der 
sammen med de øvrige afdelinger uden for Thy udgør 
40% af det samlede forretningsomfang på 35 milliarder 
kroner?

Forretningsomfanget er forøvrigt fordoblet på kun 10 år!

Vidste du, at Sparekassen Thy nu har mere end 57.000 
kunder, hvoraf 20.000 er kunder i afdelingerne udenfor 
Thy?

I Thy er der 43.160 indbyggere hvoraf 52% har kontoforhold 
med Sparekassen Thy.

Vidste du, at Sparekassen Thy er medejer af Leasingsel-
skabet Kronekapital i Nykøbing Mors?

Men vidste du så også, at Kronekapital er den største fi-
nansielle virksomhed på Mors med leasingkontrakter for 
mere end 3,5 milliarder kroner og 39 ansatte?

Vidste du, at Sparekassen Thy årligt bruger omkring 10 
millioner kr. på udvikling og forbedring af IT-løsninger?

- Og at vi også bruger ca. 10 millioner kr. om året på be-
kæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering?

Vidste du, at Sparekassen Thy årligt investerer mange 
penge i forbedring af bygninger og IT-udstyr, hvor fokus 
også er energiforbruget?

Vi har over de sidste 7 år reduceret vores strømforbrug 
med 25,8% gennem disse nye løsninger.

Tænd dit kamera på mobilen eller iPad’en og 
hold den over stregkoden her for at hente app’en.

Kommer 
snart!

Sparekassen Thy er et af 
Danmarks ældste pengeinstitutter,

 og nærmer sig sin 200 års fødselsdag. 

På trods af den høje alder, er vi i dag et topmo-
derne pengeinstitut med et stort produktudbud, 
der dækker de flestes behov. Men sparekassen 

er meget mere end det. 

Vi har her listet en række forhold om
Sparekassen Thy, som du måske

ikke vidste?



Set og sket i 
sparekassen
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Repræsentantskabet gik online til 
årets første møde. Formand Jakob 
Schousgaard og direktør Ole Beith, 
var på live fra kantinen i Sparekas-
sen Thy i Thisted, der til anlednin-
gen var omdannet til tv-studie.

Sparekassen og Thisted Forsikring støttede op om 
”Thy i balance”,  der pustede liv i det lokale handels-
liv med gavekort og konkurrencer.

Kæmpe sportslig triumf da undertip-
pede Mors Thy Håndbold vandt Final4 
turneringen. Bette Balken gav massiv 
opbakningen i Boxen.

Ole Steffensen valgte at overlade direktørposten i Sparekas-
sen Thy i Ulfborg til Jette Vad ( nr. 2 fra højre). En beslutning, 
som de begge var tilpas med, og det blev markeret ved et 
åbent hus arrangement.
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Nationalparkcenter Thy er åbent

Det er næsten tre år siden, at direktør Ole Beith stod små-
frysende på landingspladsens højeste klittop i Vorupør. 
Med sig havde han en stor pose penge og håbet om at være 
med til at bane vejen for et helt unikt nationalparkcenter. 

Takket være støtteforeningens ihærdige arbejde, donationer 
fra en række fonde og bidrag fra flere hundrede lokale virk-
somheder og private lykkedes missionen. Nationalparkcen-
ter Thy er åbent, og der er hundredvis af besøgende hver dag.

Klitten måtte i første omgang lade livet for at give 
plads til byggeriet. Men nu genetableres den, 
så centret faktisk er inde i klitten. Omgi-
velserne omkring forventes færdigt 
til dronningebesøget den 30. august, 
som bliver den officielle markering af 
åbningen af Nationalparkcenter Thy.

Naturen er attraktionen
Centret byder først og fremmest på in-
formation til alle, der vil opleve Danmarks 
største vildmark. Naturen er attraktionen, og 
centrets opgave er at informere og inspirere til at gå ud og 
opleve den på egen hånd, fortæller Else Østergaard. Hun er 
den stolte leder af Nationalpark Thy, som administreres fra 
de nye kontorer i centret.

- Centret er et fantastisk aktiv i formid-
lingen af vores lokale natur, og det 

åbner samtidig en masse nye 
muligheder for udstillinger og 
arrangementer, siger Else.

Vi er forøvrigt begunstiget af en solid opbakning fra frivillige, 
som yder en kæmpe indsats. F.eks. med at bemande infor-
mationsstederne i Lodbjerg, Stenbjerg og Vorupør. 

Alene i Nationalparkcenter Thy er der dagligt fire frivillige, 
der bemander åbningstiden fra kl. 10 til 17. De løser en masse 
praktiske opgaver og møder gæsterne med smil og imøde-
kommenhed. Det er en fornøjelse at opleve, slutter Else. 

Masser af frivillige - og gerne flere!
Vi er 200, men vi kan sagtens bruge flere frivillige, fortæl-
ler bestyrelsesformand for Nationalpark Thy VENNER, Mads 
Agerholm. Der er en jævn udskiftning, så det er vigtigt, at vi 

er ude og vise flaget og opsøge nye frivillige. F.eks. i den 
nye infotrailer, som Sparekassen Thy og Sparinvest har 
bidraget til. Vi tager rundt og informerer om, hvad det 
frivillige arbejde går ud på og hvilke oplevelser, man 
kan forvente. 

- Mange synes f.eks., at det er 
spændende at møde nye 
mennesker. Både de 
andre frivillige og de 
besøgende i Lod-
bjerg, Stenbjerg, 
Vorupør m.fl.

Alle gennemgår 
desuden et kom-
petencekursus, så 
man er godt klædt 
på til opgaverne.

Missionen lykkedes

Poul Pedersen er en af
de 200 frivillige, der er med til 

at give nationalparkens besøgende 
en god oplevelse. 

Bagved ses den 13 m. lange model af 
parken, hvor man kan se og høre om 

attraktionerne. 

Foto: Lone 
Lærke Krog

Sparekassen Thy og Thy Rock udloddede en ”Thy 
Rock - helt privat”-fest. To selskaber vandt festen 
med alt incl. og livemusik af Hjalmar. Se video her:

Kæmpe sportslig triumf, da 
undertippede Mors Thy Hånd-
bold vandt Final4, godt hjulpet 
af massiv opbakning fra Bette 
Balkan i Boxen.
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Vi trækker lod om

fem flotte
Eva Solo termokander

Deltag her:
www.sparthy.dk/kaffekande

Vinderne får direkte besked 
20. september

Denne flotte termokande er desuden 
vores gave til boligkøbere, der totalfi-
nansierer med Totalkreditlån og bo-
liglån gennem Sparekassen Thy.


