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Overskud 
første halvår 2022: 
39,7 mio. kr. før skat

Ole Beith
Direktør Ole Beith

Direktør
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2-3 mia. kr.
 er forretningsomfanget
 øget pr. år de seneste år

Hvert år er  
netto-antallet af kunder 

øget med ca. 2.000.

”

Regnskabet viser en 
fremgang på 34% i den 

ordinære drift

Siden januar har vi 
budt velkommen til 
mere end 2.100 nye 

kunder

”
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Vi er i gang med en ny strategiperiode, hvor vi har prioriteret at 
investere i bedre løsninger til både kunder og rådgivere med 
det klare mål, at kunderne får en endnu bedre oplevelse i spa-
rekassen.

Det koster selvfølgelig på den korte bane, men væksten i vores 
ordinære drift på 34% viser, at det bestemt kan betale sig.

De samlede koncernomkostninger stiger med 10% til 144 mio. kr. 

Stilhed før storm?
Vi kan fortsat ikke aflæse i vores kunders udlån, at betalings-
evnen er svækket af den høje inflation og stigende renter. Det 
har derfor samlet set ikke været nødvendigt med yderligere 
reservationer til at imødegå tab.

Vi har dog afsat ca. 95 mio. kr. til imødegåelse af tab gennem 
en krisebuffer. Sidste år fyldte frygten for konsekvenser af Co-
vid-19 meget, og i år er det inflation, energipriser og rentestig-
ninger, der fylder. 

Sætter inflationen og rentestigningen sig til et større økono-
misk tilbageslag, er vi forberedt med en betydelig krisekasse 
til at modstå et eventuelt finansielt stormvejr.

Egenkapitalen styrkes igen
Når vi indregner årets resultat og væksten i garantkapitalen, er 
sparekassens egenkapital den 30/6 2022 på 2,2 mia. kr. 

Sparekassen Thy har aldrig været stærkere, og det sikrer, at vi 
netop kan modstå finansielt stormvejr, og samtidig  fortsætte 
den gode udvikling med vores strategiske målsætning om at 
have Danmarks mest tilfredse kunder.

Sparekassen Thy har netop offentliggjort et halvårsresultat 
på 39,7 mio. kr. før skat. Regnskabet viser fremgang i den 
ordinære drift på over 34%, som er et resultat af meget 
høj aktivitet i første halvår. Uro på de finansielle markeder 
trækker til gengæld ned i regnskabet.

 
Nye kunder skaber fremgang
Det er på mange måder et absolut tilfredsstillende regnskab, 
vi kan offentliggøre med en flot fremgang i sparekassens 
nettorente- og gebyrindtægter på 15%, der samlet lander på 
209 mio. kr. 

Baggrunden for den tilfredsstillende vækst er bl.a. en stor til-
gang af nye kunder. Siden 1. januar 2022 har vi budt mere end 
2.100 nye kunder velkommen indenfor hos Sparekassen Thy.

Samtidig er sparekassens udlån vokset gennem første halvår 
til 5 mia. kr., svarende til en vækst på 7% siden nytår. Udover 
generel god efterspørgsel på lån, skal årsagen findes i, at de 
mange statslige coronahjælpepakker til erhvervslivet er under 
udfasning. Det giver en naturlig efterspørgsel på lån og kredit-
ter.

Høj aktivitet på leasing og realkredit
Sparekassens leasingselskab Krone Kapital er i en fantastisk 
udvikling og bidrager igen i 2022 til sparekassens samlede 
vækst. I 2022 har der været en vækst på 14%.

Den pludselige rentestigning har givet ekstraordinær stor 
travlhed på realkreditområdet. Kunderne har på rekordtid fået 
mulighed for at skære 20-30% af restgælden gennem omlæg-
ning af deres realkreditlån, og dén mulighed er der mange, der 
har benyttet.

Uro på de finansielle markeder giver kurstab
Når renten stiger 3-4% på få måneder, giver det et naturligt 
kurstab for sparekassen, idet vi har en obligationsbeholdning 
på 2,4 mia. kr. Selv om vi har minimeret vores risiko over det 
seneste års tid, går vi ikke fri at tab, og det samlede kurstab 
udgør 31 mio. kr. Det er selvfølgelig ærgerligt, men en udvikling, 
vi har ventet.

Udvikling koster på omkostningerne
Høj aktivitet og voksende forretningsomfang i hele koncernen 
smitter af på omkostningerne. Dels stiger omkostninger til 
håndtering af kunderne hos vores IT-central, og det samme gør 
løbende IT-projekter, men der er også stigende omkostninger 
til personale og øvrig administration.

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje. 

Foreløbigt opgjorte tal pr. 10. august 2022 

Tal i mio. kr. 30/6 - 2022 30/6 - 2021
Nettorente- og gebyrindtægter 208,8 182,3
Halvårets resultat før skat 39,7 110,7
Halvårets resultat efter skat 34,4 89,1

 30/6 - 2022 31/12- 2021
Kapitalprocent 27,4 27,3
Udlån 5.046 4.734
Indlån 9.417 9.311
Forretningsomfang* 37.996 36.905
Egenkapital 2.165 2.123
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Feriepartner Thy

Succes med solid base i Thy
Feriepartner er den største udlejer af ferieboliger i Nord-
jylland. Basen er stadig hos Feriepartner Thy i Vorupør, og 
direktør Jan Brusgaard er en af byens lokale ildsjæle. Han 
og familien har en lang tradition for at engagere sig i lo-
kalsamfundet. Det handler både om værdier og udvikling.
   
Jans forældre, Herdis og Per Brusgaard, drev den lokale køb-
mandsforretning, Hillgaard, og startede sommerhusudlej-
ningen op sideløbende i 1994. Trods hård konkurrence udvik-
lede bureauet sig godt, og det var en veletableret forretning, 
da Jan overtog roret i 1999. Udlejningen voksede fortsat, og 
der er siden åbnet syv nye afdelinger i attraktive ferieområ-
der i Nordjylland - alle med lokale partnere og med fælles 
administration på kontoret i Vorupør, hvor der er 20 ansatte. 
Største afdeling er i Blokhus, hvor der administreres 550 lo-
kale ferieboliger.

Feriepartner Thy er medlem af Feriepartner Danmark, som 
er Danmarks største sammenslutning af lokale udlejnings-
bureauer med i alt 28 bureauer. De 11 ejes af familien Brus-
gaard, nogle steder med medejere, samt lokale partnere. I 
Vorupør er partnerne bureauleder Hanna Amdisen og salgs-
chef Jonas Foged Holm.

Relationer er vigtige
Nu som før er der overvægt af tyske turister langs vestky-

sten. De sætter stor pris på roen, friheden, hyg-
gen, naturen og det brusende Vesterhav.

- Vi er et familieforetagende og har altid 
givet os tid til at snakke med kunderne, 

være tilgængelige og hurtige, når der er 
brug for os. Det er noget især tyskerne 

Uddannet rejseleder ved Spies Rejser.
Bachelor i Turisme - et år i München og 
to år i London.
Direktør i Feriepartner Thy siden 1999. 

Feriepartner Thy
Feriebolig-udlejningsbureau i Vorupør 
med administration for lokalafdelinger-
ne i Blokhus, Jammerbugt, Kattegat, Løk-
ken, Lønstrup og Tversted/Skagen.

Medlem af Feriepartner Danmark, som 
er landets største sammenslutning af 
selvstændige lokale ferieboligudlejere.

Jan Brusgaard

værdsætter. Mange er kommet her gennem generationer og 
lejer det samme sommerhus år efter år. Det giver stærke re-
lationer og gode loyale kunder. Markedet ændrer sig, men 
den personlige betjening og relationer er fortsat vigtige, for-
tæller Jan.

Fælles værdier med Sparekassen Thy
Den lokale forankring er også med i overvejelserne, når vi 
vælger samarbejdspartnere, fortæller Jan: 
- Sparekassen Thy giver os en god sparring. Vi får rigtig god 
og kompetent rådgivning, og sparekassen prioriterer også 
tilgængeligheden og den personlige betjening højt. Vi er ikke 
enige om alt, men finder altid gode løsninger. 

Samarbejdet rækker også ud over det forretningsmæssige, 
idet sparekassen støtter mange lokale foreninger og projek-
ter i Thy, siger Jan.

Jan Brusgaard har mange jern i ilden - både erhvervsmæssigt 
og i relation til den lokale udvikling i Vorupør. Det handler i 
høj grad om at værne om det lokale og samtidig skabe de 

bedste leveforhold for alle. Både de fastboende, tilflyttere, 
erhvervsdrivende og turister. Byen skal være attraktiv for 
børnefamilier og iværksættere, som er nogle af de områder, 
Jan har haft fokus på de seneste år. 

Corona-tilbageblik: Genåbning midt om natten
Coronanedlukningen betød, at de tyske turister udeblev, og 
udlejningsbranchen gik en hård tid i møde. Det var i hvert 
fald, det man forventede hos Feriepartner Thy. Faktisk blev 
de manglende bookinger fra udenlandske turister opvejet af, 
at mange danskere blev i Danmark i ferien, og det endte med 
at blive en god periode med høj belægning i sommerhusene. 

- Men det var dejligt at byde tyskerne velkommen igen, for-
tæller Jan. Faktisk så åbnede de kontoret kl. 03.00 om morge-
nen for at kunne modtage de gæster, der kørte over grænsen 
ved åbningen til midnat lørdag den 15. juni 2021.

En fantastisk morgen, husker Jan. Alle var på arbejde, og der 
var en helt speciel stemning oven på de mange måneder 
med pandemiens restriktioner.

Fremtiden
Lige nu er der stigende efterspørgsel på sommerhuse med 
ladestander til elbiler, og nøglebokse bliver også mere ud-
bredte, så man kan køre direkte til sommerhuset. Det sparer 
tid og falder i tråd med Jans udsagn om, at i dag mangler folk 
ikke penge - de mangler tid! Danskerne rejser igen på ferie i 
udlandet, og tyskerne er vendt tilbage til vestkysten. Så det 
går fortsat  rigtig godt, men vi vil gerne have endnu flere 
sommerhuse til udlejning, slutter Jan Brusgaard. 

Feriepartner Thy er en 
af vores rigtig gode lokale 

erhvervskunder. 
En veldrevet virksomhed 

med gode værdier.

Per Hovmark
Erhvervsrådgiver 
Sparekassen Thy

De lokale partnere 
i Thy er bureauleder 
Hanna Amdisen og 

salgschef Jonas 
Foged Holm (TH)

”
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Godt gang i butikken

Høj aktivitet kræver løbende flere 
dygtige medarbejdere

 Jeg glæder mig hver dag til 
at møde ind til mine skønne 

kolleger og vide, at jeg selv har 
et ansvar for, at dagen bliver 

den bedste for mine kunder, for 
sparekassen og mig selv

Vibeke Klausen
Viborg afdeling

”

Medarbejdertrivsel priorite-
res højt i en flad organisation, 

hvor vi som medarbejdere 
bliver lyttet til, hvis der er 

noget, der ikke fungerer
Rasmus Korsgaard

Danmark afdeling / Tillidsmand

”

Her hersker en helt speciel 
og meget sund kultur, hvor 

alle hjælper alle
Tina Marifred Lynge Harring

Danmark Afdeling

”

Vi er ikke styret af ”sultne” 
aktionærer, der stiller krav om, at 

vi skal levere store, kortsigtede 
afkast, hvorfor vi i modsætning til 

mange konkurrenter, kan tænke 
mere langsigtet.

Peter Bækkelund Rasmussen
Herning afdeling

”

Boligejere:

Er det en god idé at lægge lån om?

- Det er der ikke et klart og entydigt svar på. Men det sene-
ste halve år er renten på fastforrentede realkreditlån skudt 
i vejret i et tempo, der formentligt aldrig er set før. Det giver 
boligejerne en række muligheder for at ændre deres finan-
sering, og vores bedste råd er at kontakte din rådgiver for 
at høre, hvad det nye renteniveau giver dig af muligheder.

De seneste år er renten faldet og faldet. Rigtig mange bolig-
ejere har nærmest knebet sig i armen, når de kunne låne i 
Totalkredit til f.eks. 0,5% i rente og være sikret den historisk 
lave rente de næste 30 år. 

Den tid er forbi for nu. I skrivende stund svinger renten på re-
alkreditlån mellem 4 og 5%, og det har de seneste måneder 
givet anledning til rigtig mange rådgivningsmøder i Spare-
kassen Thy. 

For nogen er det en god mulighed
Det kan være en stor beslutning at lægge et godt og sikkert 
lån om. Når situationen er som nu, hvor renten stiger, kan 
man - afhængigt af hvilket lån man har - indfri lånet og skære 
mellem 20 og 30% af restgælden. 

Det giver nogle nye muligheder i forhold til at skabe friværdi 
i din bolig, investere i boligforbedringer eller betale af på dit 
boliglån.

Hvad skal du være opmærksom på?
Ved en låneomlægning kan du skære en del af din restgæld, 
men konsekvensen kan være, at du får en højere rente på 
det lån, du optager i stedet for. Især hvis det udskiftes med 
et fastforrentet lån, hvor renteniveauet som sagt er 4-5%. 
Derfor skal du tro på, at renten falder igen i løbet af noget 
tid. Gør den ikke det, vil den besparelse, du har opnået, på et 
tidspunkt blive spist op af den større renteudgift.

Rådgivning er afgørende
Boligfinansiering kan være både teknisk og omfangsrigt. 
Derfor skal du få overblik over de muligheder, du har, så du 
kan mærke efter, hvad der giver mest ro i maven. 

- Vi bruger meget tid på at lave beregninger på en række mu-
ligheder, så vores kunder kan tage en beslutning på det helt 
rigtige grundlag. Og beslutningen er i mange tilfælde også, 
at man fortsætter med det lån, man har i dag, fordi det både 
er godt og giver ro, slutter områdedirektør Per Knudsen.
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”
Du må meget gerne hjælpe 

os med at sprede  budskabet 
om, at vi løbende har brug for 

dygtige medarbejdere

”
Hanne Bro Odde

HR-Chef

Lavere gæld
 Ved en ’ren’ konvertering får du et lån med en 
lavere restgæld, men dog til en højere rente, 

og du vil få en større friværdi i din bolig.

Indfri dit boliglån 
Du kan bruge konverteringen til at belåne din 

ejendom og udnytte friværdien til at indfri 
anden gæld.

Et nyt køkken
Du kan bruge friværdien på et nyt køkken eller 
andre forbedringer, der får din bolig til at stige 
i værdi, eller som giver dig glæde i hverdagen.

Udvalgte muligheder i forbindelse med omlægning:

Der er mange muligheder, så tag fat i din 
rådgiver, og få en snak om dine ønsker.
Per Knudsen • Områdedirektør

I Sparekassen Thy er vi 230 medarbejdere, og omkring 
halvdelen er kommet til siden 2015. Udover de naturlige 
generationsskifter, skyldes de mange nye kræfter, at vo-
res vækst kræver flere gode folk – både i filialerne og i 
stabene. Og vi er på udkig efter endnu flere, der vil være 
en del af Sparekassen Thy. 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor trivselsmålingerne lig-
ger helt i top. Vi har glade medarbejdere, og trivsel og ar-
bejdsglæde er nogle af vores vigtigste fokuspunkter - både 
nu og i fremtiden. Vores medarbejdere er kernen i de ydel-
ser og den service, vi leverer, og så meget desto vigtigere er 
det, at Sparekassen Thy er et godt sted at være.

For de nye generationer, der træder ind på arbejdsmarke-
det, er de mere gængse vilkår og personalegoder ikke helt 
så afgørende som tidligere. I dag er det formål og mening, 
der betyder noget. Derfor er vi også glade for, at vi kan til-
byde job i en sparekasse med nogle stærke, sunde værdi-
er og en tydelig retning for, hvorfor vi står op hver dag og 
løser vores opgaver i fællesskab: Vi giver en troværdig og 
ordentlig rådgivning, som sikrer at vores kunder er trygge 
i deres beslutninger, vi skaber merværdi for de lokale virk-
somheder, og vi påtager os en stor og aktiv rolle i, at vores 
lokalsamfund skal styrkes og udvikles. 

Vi leder efter gode folk
Vi har aktuelt flere åbne stillinger, og er i en god udvikling, 
hvor vi også fremover skal have flere dygtige medarbejde-
re ombord. Sparekassen Thys udvikling skal fortsætte, og 
vi vil meget gerne have ansøgninger til de stillinger, der 
løbende annonceres. Det gælder både stillinger på kunde-
siden og i vores specialistenheder som eksempelvis IT, jura 
og kontrolfunktioner. 

- Uopfordrede ansøgninger er vi også interesserede i, og 
dem modtager vi heldigvis mange af. Vi ser på mu-
lighederne i alt, hvad vi gør – og derfor kan en 
uopfordret ansøgning pludselig sætte 
gang i en spændende rejse for både 
ansøger og os, fortæller HR-chef 
Hanne Bro Odde.



Nyansættelser Jubilæer

Majbritt Ahlmann Lauridsen
Privatrådgiver, Ulfborg
1. marts 2022

Margaretha Preusler-Kristensen

Vikar, Thisted Privat
26. marts 2022

Karina Hein Korsgaard
Ekspeditionsmedarbejder, 
Holstebro 
1. marts 2022

Jesper Visholm Søgaard

Privatrådgiver, Struer
1. marts 2022

Ulla Alstrup Kobberø
Erhvervsmedarbejder, Thisted
1. april 2022

Jørgen Østerballe
Privatrådgiver, Danmark
1. juli 2022

Rune Kongsgaard Grevsen
Erhvervsrådgiver, Aulum
20. juni 2022

Luisa Høilund 
Privatrådgiver, Thisted
1. august 2022

Erik K. Nielsen
40 år - 1. juli 2022

Lasse Larsen
Privatrådgiver, Hurup
1. juli 2022

Ane Liebing Grøngaard
Kommunikationskonsulent, Marked
1. juni 2022

Berit Middelhede
Privatrådgiver, Viborg
1. juli 2022

Kreditkonsulent Erik Krogsgaard Nielsen, 59 år, kan fejre 40-års 
jubilæum i Sparekassen Thy. Erik gennemførte elevtiden i filia-
len i Vildsund og i afdelingerne i Thisted. I 1989 blev han tilknyt-
tet Hanstholm-afdelingen og vendte i 1995 tilbage til Thisted og 
stabsafdelingerne for regnskab og investering. 

Erik Krogsgaard Nielsen fik i 2001 ansættelse i erhvervskunde-
afdelingen i Thisted, hvor han var erhvervsrådgiver og senere 
souschef frem til 2021. Sidste år skiftede han til kreditafde-
lingen i Thisted som kreditkonsulent, hvor han fortsat har sit 
daglige virke. Han har siden 2007 siddet som medarbejdervalgt 
bestyrelsesmedlem i Sparekassen Thy.

Erik var tidligere aktiv inden for fodboldens verden som fod-
boldspiller og bestyrelsesmedlem i Sjørring Boldklub, ligesom 
han i en periode var træner og holdleder i Thisted FC’s drenge-
afdeling. I dag bruges meget af fritiden sammen med børn og 
børnebørn. Der bliver også tid til medlemskabet i Lions Club, 
Thisted, samt badminton, lidt sejlads og løb. Erik Krogsgaard 
Nielsen er gift med Bente, og sammen har de tre børn. 

Ilse Stensgaard
40 år - 1. juli 2022

Privatrådgiver Ilse Stensgaard, 59 år, kan fejre 40-års jubilæ-
um i Sparekassen Thy. Hun var i elevtiden tilknyttet filialerne 
i Vildsund, Klitmøller, Vorupør og senere Thisted-afdelingens 
kundeekspedition. I 1984 blev hun assistent og var herefter 
kunderådgiver i Thisted. 

I 1993-1996 var hun afdelingsbestyrer i Nors. Herefter vendte 
hun tilbage til Thisted og markedsafdelingen og derefter til sin 
nuværende stilling som rådgiver i privatkundeafdelingen

Ilse Stensgaard har tidligere været aktiv håndboldspiller i 
TIK-håndbold og virket som mangeårig kasserer i klubben. I dag 
går fritiden med løb og spinning og en del vandreture i Natio-
nalparker rundt omkring. Derudover går turen ofte til Aarhus, 
hvor hun besøger sine to udeboende børn. Ilse bor sammen 
med Torben i Thisted.

Personalenyt
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Uddannelser

Frederik Overgaard

Privatrådgiver, Herning
Fra Privat til Erhverv

Bjarne Skov Hansen
Erhvervsrådgiver, Herning
Den Erfarne Rådgiver - erhverv

Ronni Danielsen
Privatrådgiver, Hanstholm
Den Kompetente Rådgiver
Camilla F. Røn
Privatrådgiver, Ulfborg
Den Kompetente Rådgiver
Hanne Bro Odde
HR-chef 
Stressterapeut-uddannelse

Mona Boesen Lund
40 år - 1. august 2022

Investeringsmedarbejder Mona Boesen Lund, 60 år, kan fejre 
40-års jubilæum i Sparekassen Thy. Mona startede som elev i 
1982 og har i kortere perioder været ansat i filialerne i Nors, 
Frøstrup, Vesløs og Sennels. 

Frem til 1996 har hun fungeret som privatrådgiver i Thisted-af-
delingen, hvorefter hun blev tilknyttet sparekassens erhvervs-
afdeling. Mona var samtidig ansvarlig for valuta- og udenland-
ske overførsler. I 2004 overgik hun til sin nuværende stilling 
som investeringsmedarbejder. 

Mona Boesen Lund har tidligere været håndboldspiller i Viking 
HK. Hun har været kasserer i Hundstrup Østerild Spejderne og 
Østerild Skytteforening og været medlem af skolebestyrelsen 
på Østerild Skole. Nu bruges fritiden blandt andet på børn og 
børnebørn, som alle bor i området. Der bruges også tid både i 
naturen og i haven. Mona er gift med Erik og bor i Hovsør.

Rasmus Korsgaard
25 år - 1. august 2022

Privatrådgiver Rasmus Korsgaard, 45 år, kan fejre 25-års jubilæ-
um i Sparekassen Thy. Rasmus startede som elev i 1997 og blev 
efterfølgende rådgiver i Hanstholm. I 2004 blev han afdelings-
bestyrer i Vestervig, og da afdelingen i 2011 blev lagt sammen 
med Hurup-afdelingen, rykkede Rasmus hertil som privatråd-
giver. I 2015 var Rasmus med til at starte Sparekassens fjern-
kundeafdeling – Sparekassen Thy Danmark – hvor han fortsat 
rådgiver kunder i hele landet. 

Rasmus blev valgt til Samarbejdsudvalget i 2003, han har været 
tillidsrepræsentant siden 2011, arbejdsmiljørepræsentant siden 
2018 og har siddet i Sparekassen Thys bestyrelse som medar-
bejdervalgt siden 2019. 

Rasmus sidder i skolebestyrelsen på Tilsted Skole, han har væ-
ret holdleder i TIK og er tidligere medlem af erhvervsnetværket 
JCI. Fritiden bruges på padelbanen, som fodboldekspert i sofaen 
og sammen med gode venner. Rasmus er gift med Jannie, og de 
bor i Tilsted med deres to hjemmeboende børn.

Heinrich Damsgaard
25 år - 1. september 2022

IT-konsulent Heinrich Damsgaard, 61, kan fejre 25-års jubilæum 
i Sparekassen Thy. Heinrich startede som privatrådgiver i Thi-
sted-filialen i 1997. I 2001 blev han tilknyttet investeringsafdelin-
gen som investeringsmedarbejder, hvor han var frem til 2003.

Heinrich var i en kort periode ekspeditionsmedarbejder i filia-
len i Hanstholm, indtil han vendte tilbage til Thisted som sup-
port-medarbejder i Intern Support. Her blev han frem til 2010, 
hvor han fik ansættelse i Revision som revisionsmedarbejder, 
indtil han i 2012 rykkede videre til Økonomi-afdelingen, hvor 
han blandt andet var bogholder for Thybolig. I 2017 fik Hein-
rich ansættelse i IT-afdelingen som IT-medarbejder, hvor han 
fortsat har sit daglige virke.

I år kan Heinrich Damsgaard også fejre 25-års jubilæum i Den 
Danske Frimurerorden, som medlem af den lokale loge St. 
Thøger. Derudover har Heinrich tidligere siddet i Menigheds-
rådet for Thisted Kirke. Fritiden bruges på børn og børnebørn, 
gåture i Nationalpark Thy og indtil flere rejser til det græske 
øhav. Han ynder også at læse bøger, fortrinsvis historiske 
beretninger, ligesom guitaren hives frem en gang imellem. 
Heinrich er gift med Karen og bor i Thisted.



Fra Nordsjælland til Thy:

Kontorfællesskabet var helt af-
gørende for, at jeg kom til Thy
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- Herude er der fælleskøkken. Vi spiser morgenmad sam-
men hver torsdag. Og herinde sidder dem med fast skri-
vebord...

Marianne Sommer, 56 år, viser rundt i Surf & Work. Et kontor-
fællesskab i Vorupør for iværksættere, freelancere og andre, 
der har mingeleret rundt i arbejdslivet. Hun har kun været 
her knap en måned, men går hjemmevant rundt i den gamle 
byskole, hvor lave elevstole og gamle kridttavler er byttet ud 
med hæve-sænkeborde, post-its, surfboards og god stem-
ning. 

Marianne Sommer ønskede i første omgang at teste Thy af i 
tre uger, mens hun arbejdede på et bogprojekt. I dag er hun 
ikke helt sikker på, hvornår hun skal væk igen. 

Efter 20 år som journalist, redaktør og konsulent i jobs med 
evig fart på, kaldte hjertet pludselig på noget andet. Jobbet 
blev sagt op og turen gik til Peru, Chile og Caminoen med 
frivilligt arbejde, hvor kost og logi var betalt.

- Jeg ejede ingenting, havde ingenting med mig og lavede 
frivilligt arbejde i en lille landsby med 13 indbyggere, hvor 
jeg ikke kunne købe noget. Jeg har aldrig været lykkeligere.

Det frivillige arbejde blev dog afbrudt af coronaens indtog og 
tilbage i lejligheden i Hellerup, tog Marianne en beslutning: 
Lejligheden blev sat til salg, den var væk på 14 dage og plud-
selig trængte spørgsmålet sig på: - Hvad skal jeg nu?

Kontorfællesskabet blev indgangen til Nordvestjylland
En surfcamp i Klitmøller i 2021 gjorde, at Thy var højt i be-
vidstheden, og med en hurtig google-søgning fandt Marian-
ne frem til kontorfællesskabet i Vorupør. To måneder senere 
var 3-ugers logi til skriveriet på plads.

- Jeg nåede knap nok ind ad døren, før jeg kunne mærke, at 
jeg skulle blive her længere. Her er rart og afslappet. Folk er 
så imødekommende, og jeg har fået den bedste start, selv-
om jeg ikke rigtig kender nogen heroppe i forvejen, fortæller 
Marianne

Sparekassen Thy støtter kontorfællesskaber
I Sparekassen Thy er kontorfællesskaber én af de ting, som 
vi aktivt bakker op. Vi har kunder og relationer fra kontor-
fællesskaberne langs vestkysten og forsøger at støtte op på 
forskellige måder. 
- Vi har både været inviteret til fredagsbar og sommerfester 
hos hinanden med det formål at styrke det lokale fælles-
skab. Vi har støttet med sponsorater, og vi har en åben kon-
torplads i kontorfællesskaberne i Hanstholm og Vorupør. 
På den måde kan vores medarbejdere tage arbejdet 
med ud i helt andre rammer, og få ny inspiration 
med sig hjem, fortæller Jakob Madsen. 

Det er vigtigt for os at understøtte de fællesskaber, der ska-
ber nye former for virksomheder og lokale arbejdspladser 

i de områder, vi befinder os i. Det er helt tydeligt for 
os, at denne type af fællesskaber giver plads til 

andre virksomheder end dem, vi kender og 
det er godt, at der bliver skabt lokale miljø-
er, hvor der er plads til forskellige tilgange 

til at drive virksomhed.

Jakob Madsen
Områdedirektør - Marketing
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Hun lægger især vægt på den helt specielle stemning, der 
er i et kontorfællesskab, hvor alle har taget aktivt stilling til 
deres arbejdsliv:

- Folk har bedre tid til hinanden end de kontorfællesskaber, 
jeg kender fra København. Man kan mærke, at de ikke er 
stressede og har tilvalgt et arbejdsliv med frihed til deres 
passion for surf. I dag er vinden jo god, og så er der stille på 
kontoret, fortæller Marianne, mens hun peger ind i et lokale 
med skriveborde, der i dagens anledning alle står tomme.

Hvor længe Marianne bliver i Vorupør er ikke sikkert. I før-
ste omgang er de tre uger blevet til tre måneder, og så 
må tiden vise, hvad der skal ske herefter.

- Én ting er i hvert fald sikkert. Jeg var ikke kommet 
herop, hvis det ikke var på grund af kontorfælles-
skabet. Så havde jeg siddet alene i et hus og ikke 
vidst, hvem jeg skulle snakke med.

” Her har folk bedre tid til hinanden end 
i de kontorfællesskaber, jeg kender fra 
København
   Marianne Sommer
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1. november, Thisted
2. november, Thisted
3. november, Hanstholm
8. november, Hurup
9. november, Holstebro

Repræsentantskabsvalg 2022

Vi ses til garantmøderne i efteråret
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Glimt fra garantmødet i Gråkjær 
Arena i Holstebro i 2018.

Som medlem af repræsentantskabet kan du komme helt tæt på 
Sparekassen Thy. Det er den direkte vej ind til at stille forslag 
og debattere store og centrale emner med ledelsen, bestyrelsen 
og naturligvis det øvrige repræsentantskab. Det er også blandt 
repræsentantskabets medlemmer, at bestyrelsen vælges. 

Stil op til repræsentantskabet!
Er du én af dem, der ønsker indflydelse på og indblik i Sparekassen 
Thys udvikling, er det nu, du har mulighed for at stille op til repræ-
sentantskabet. Vi opfordrer alle på tværs af køn, alder, religion og 
geografi til at stille op, så vi opnår en bredt sammensat gruppe, der 
arbejder for sparekassens fælles bedste.

Deadline for opstilling til repræsentantskabsvalget er den 15. sep-
tember. Man vælges for en fireårig periode. Kontakt din rådgiver, 
hvis du ønsker at stille op til efterårets valg.

Besked om valget i e-Boks
Repræsentantskabsvalget starter i første halvdel af oktober og lø-
ber frem til 15. november. Som garant modtager du information i 
din e-Boks om gennemførsel af valghandlingen.

Så er det igen tid til vores garantmøder. Det er her, du kommer 
bag om din sparekasse og får indblik i, hvad der rører sig i 
Sparekassen Thy.

Garantmøderne: Din garanti for en god fest
Vores garantmøder plejer at være lidt af et tilløbsstykke. Vi fylder de 
lokale haller med glade garanter, der ønsker at komme tættere på 
Sparekassen Thy. På programmet er spændende og aktuel informa-
tion om sparekassen, god mad, mulighed for at møde en masse nye 
mennesker og ikke mindst en koncert med Hjalmar.  

Tilmelding
Som garant vil du modtage tilmeldingslink til garantmødet i din 
e-Boks, hvor du selv skal tilmelde dig dét garantmøde, du ønsker at 
deltage i. 

Alle garanter 

modtager brev i e-Boks 

i løbet af efteråret, når 

man kan stemme og

tilmelde sig

Vil du bidrage til at ud-

vikle vores sparekasse?

Bliv kandidat til vores 

valg i efteråret

Repræsentantskabs
VALG     2022



Målet med vores 
rådgivning er, at kunderne 

skal have en stærk økonomi 
med råd til det liv, de ønsker.

Peter Nielsen
Afdelingsdirektør

Frøstrup

”
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Gør som Mette og tal med din rådgiver: 
Måske har du også råd til mere, 
end du tror? 

Da Mette Kjærulff og hendes mand skulle købe bolig, 
blev drømmehuset hurtigt skubbet til side. Det var 
for dyrt, troede de. I dag er det over et år siden, de 
flyttede ind.

Drømmehuset var kun et par villaveje væk, men 
Mette Kjærulff og hendes mand var enige om, at 
det ikke var noget, de havde råd til. I forbindelse 
med boligjagten tog de kontakt til deres rådgiver 
Peter Nielsen, og ved hjælp af en helgarderet plan 
endte nøglerne til drømmehuset alligevel i deres 
hænder:

- Vi talte med Peter fra Sparekassen Thy, som rådgav os i 
forhold til vores nuværende situation. Han så på, hvordan vi 
forsørgede 3 små børn og lyttede til vores prioriteringer. Han 
var bundærlig og hjalp os med at sætte fokus på, hvad vi skal 
være opmærksomme på i forhold til at sikre vores pension, 
hvad vi skal betale af først og gav os en helgarderet plan i 
prioriteret rækkefølge. 

Hvad drømmer du om?
Det vigtigste for os er, at du bliver opmærksom på, hvad dine 
til- og fravalg betyder. Måske er der valg, du kan træffe for at 
have råd til det, du drømmer om. 

- Så vores opgave er at hjælpe med at præsentere, hvad der 
er muligt – både på kort og lang sigt, fortæller Peter Nielsen, 
og fortsætter:

- I privatøkonomien skal der tages højde for både det daglige 
forbrug, fremtidige ønsker, pensionsplanlægning og forsik-
ringer. Så det kan godt være en udfordring at finde ud af, 
hvad man har mulighed for.

Har du en drøm, du gerne vil have realiseret, er vi klar til at 
hjælpe med gode råd og vejledning. Måske har du råd til 
mere, end du tror?

Privat foto fra 2017

20 år siden at Sparekassen Thy 
bevægede sig uden for Thys grænser
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Det er år 2000, og fra hovedkontoret i Thisted bliver der 
skævet ud over det daværende bankmarked, som rører på 
sig. 

Ebh Bank med hovedsæde i Fjerritslev sidder på hele mar-
kedet nordøst for Thisted. Kigger man over fjorden, sidder 
Morsø Bank tungt på øen. Og i både Fjerritslev og på Mors er 
de lokale banker på vej mod København, Aarhus og flere af 
de store byer.

I Thisted trænger spørgsmålet sig på: 
Kan vi leve af Thy alene i fremtiden?

- Det blev rimelig hurtigt klart for os, 
at det kunne vi ikke. Vi skulle blive 
ved med at udvikle Sparekassen Thy, 
spørgsmålet var bare i hvilken retning, 
fortæller direktør Ole Beith, der den-
gang var Erhvervskundechef i Spare-
kassen Thy. 

- Vi var omgivet af lokale banker, lige-
som os selv, men mens de havde øje 
på de store byer, tog vi dengang en be-
slutning om ikke at gøre som de andre, 
men i stedet at blive ved med at gøre 
det, vi er gode til: At drive fornuftig, lo-
kal og ordentlig sparekasse i lokalsam-
fund, der er rundet af det samme, som os selv.

Hvornår får vi sådan en mulighed igen?
Det blev i første omgang til en beslutning om at åbne en af-
deling i Holstebro, som skulle have været den første afdeling 
uden for Thys grænser. Men så fik Sparekassen Thy et opkald, 
der pludselig satte ekstra fart på ekspansionen:

- Jeg kan huske, at Ivan Christiansen (den tidligere direktør) 
kom til mig og sagde: Vi har fået en mulighed. Vi kan åbne en 
afdeling i Aulum – der står fire lokale medarbejdere klar til at 
løfte det. Hvad tænker du? fortæller Ole Beith.

Jeg tænkte: Hvornår får vi sådan en mulighed igen? Så vi sag-
de ja. Det var helt klart de lokale medarbejdere, der afgjorde 
det. Alle fire boede i Aulum og var engagerede i lokalsamfun-
det, og det er jo første prioritet, når en sparekasse som os 
skal etablere sig i nye områder.

Fødselsdag i Aulum og Holstebro:

Kæmpe betydning for den samlede sparekasse
- At åbne uden for Thy er en af de vigtigste strategiske be-
slutninger, der er blevet truffet i Sparekassen Thy. Så kort 
kan det siges, ifølge Ole Beith.

Væksten giver musklerne
- Vi ville slet ikke have haft de samme muskler til at under-
støtte de lokalsamfund, vi er en del af, hvis vi ikke var rykket 
udenfor Thy dengang. Vi ville såmænd nok have været her 
endnu, men i en mindre størrelse og med færre muligheder 

for at drive et lokalt pengeinstitut, der skal 
leve op til stadigt større myndighedskrav, spe-
cialiserede kompetencer og en digitalisering 
på speed, fortæller han.

Medarbejderne i Aulum og Holstebro har en 
stor del af æren for, at det er gået så godt. Der 
er mange ting, der kan gå galt på vejen, men 
det lokale engagement og opbakning fra kun-
derne har været vigtige komponenter – også 
da Sparekassen Thy senere udvidede med af-
delinger i Herning, Ulfborg, Struer og Viborg.

- De har været med til at vise vejen for, hvordan 
vi etablerer og udvikler lokale afdelinger med 
de samme bærende værdier og lokale engage-
ment på tværs af hele Sparekassen Thy. 

Kom til 20-års fødselsdag i Aulum og Holstebro
Vi fejrer 2 x fødselsdage med manér, hvor alle kunder, nye 
som gamle, venner af huset og andre interesserede er mere 
end velkomne til at være med. I Aulum fejres fødselsdagen 
den 23. september, mens fødselsdagen i Holstebro bliver fre-
dag den 25. november. 

Det lokale engagement
og opbakning fra kun-

derne har været vigtige 
komponenter.

”
Ole Beith

Direktør

- Til sidst kom Peter frem til, at vi alligevel havde råd til at 
købe det nye hus. I dag er vi meget taknemmelige for at kun-
ne skabe så skønne rammer for vores børn - det havde ikke 
været muligt uden sparekassens rådgivning. 



Set og sket i 
sparekassen

Cold Hawaii Filmfestival i Klitmøller. En spændende og 
anderledes festival, hvor vi bidrog med et sponsorat til at 
skabe gode rammer for alle de frivillige.

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

Hunstrup Østerild Sparekasse Fonden uddelte 779.622 
kroner til 27 foreninger og 12 studerende. 

Thy Rock 2022 blev endnu 
en god festival i rækken. 
Sparekassen Thy har 
været med i alle år som 
hovedsponsor. Et samar-
bejde som både vi og Thy 
Rock glæder sig over.

Frøstrup-afdelingen 
var til dyrskue i 
Fjerritslev, og der var 
gang i hammeren på 
sømblokken. 

Formand Nicolai Møller modtog gaven til 
IF Nordthys 50 års jubilæum - en aktivitetsdag for 
klubbens medlemmer. 

Hurup-afdelingen blev 
moderniseret under 
coronaen og endelig 
- til By Night - kunne 
alle komme ind og se, 
og få en forfriskning.
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SJournalen er miljøvenligt lokalt 
produceret og klimakompenseret
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