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et koncept!

Husk repræsentantskabsvalget i efteråret

Halvårsregnskab 2020:

Sparekassen Thy
laver overskud i
turbulent tid
Overskud første halvår 2020:
17,4 mio. kr. før skat
Resultatet er en stor tilbagegang i forhold til sidste år, hvor det var på 84 mio. kr. før skat. Årsagen
skal findes i Coronakrisens påvirkning på afkastet
på sparekassens værdipapirbeholdning, samt øgede reservationer i forventning om yderligere tab
som følge af krisen.

God start på året
Første halvår startede godt med fornuftig aktivitet blandt
vores kunder, men efter nedlukning af samfundet og med
Covid-19 påvirkninger af aktiviteten, blev dagligdagen en
helt anden.
Omvendt har vi efter den gradvise genåbning mærket
øget aktivitet blandt vores kunder, - så det har da været
noget turbulent, konstaterer sparekassens direktør Ole
Beith.
Tab på værdipapirer og øgede tabsreservationer
Helt konkret har vi indkasseret et tab på vores værdipapirbeholdning på samlet set 3 mio. kr. mod en gevinst sidste
år på 17 mio. kr. Det i sig selv forklarer en del af resultattilbagegangen. Sparekassens beholdning af sektoraktier
bidrager stadig pænt til indtjeningen, men det er i sparekassens øvrige og ikke særligt store aktiebeholdning
tilbagegangen skal findes.
Samtidig har vi, som reglerne tilsiger – og med rettidig
omhu – foretaget yderligere reservationer til imødegåelse af tab. Det er helt naturligt, at en krise som Covid-19 vil
medføre øgede tab på vores kunder, og det har vi imødegået ved at foretage yderligere reservationer, som altså
er indregnet i regnskabet.
- I 2019 kunne vi samlet tilbageføre 10 mio. kr. på den konto, mens det i første halvår 2020 samlet er blevet til en
udgift på 26 mio. kr. Der er her således også tale om en
betydelig resultatmæssig påvirkning.
Optimismen er igen at spore
Heldigvis kan vi se, at sparekassens samlede rente- og
gebyrindtægter er på niveau med sidste år. Det sender et
signal om, at der trods alt er gang i aktiviteten igen.

Ole Beith
Direktør
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- Der er appetit på at investere i bl.a. biler, sommerhuse og
boliger. – At vi, på trods af nogle måneders aktivitetsnedgang, kan holde indtjeningsniveauet på renter og gebyrer
gør mig fortrøstningsfuld med, at resten af 2020 vil skabe
et fornuftigt resultat, fortæller Ole Beith.
- Samtidig med, at vi glæder os over optimismen, er vi
også opmærksomme på, at de negative effekter af Covid-19 fortsat kan komme. Dele af erhvervslivet mangler
stadig omsætning og indtjening. Og med udsigt til, at
hjælpepakkerne udfases, kan der opstå problemer hos
erhvervskunderne. Det giver en vis usikkerhed for den
kommende tid.

Sparekassens samlede omkostninger ligger en lille smule
under sidste års niveau, hvilket skyldes lidt lavere omkostninger til personale og færre investeringer i sparekassens
kundevendte faciliteter.
Samtidigt stiger omkostningerne helt som forventet til
IT-drift og IT-udvikling. Det er en naturlig del af at udvikle
sparekassen digitalt og rådgivningsmæssigt.
Udlånet falder
Sparekassens udlån falder med 6% og er nu på 4,1 mia. kr.
Forklaringen skal primært findes blandt vores erhvervskunder, som med de statslige Covid-19 hjælpepakker har
nedbragt kassekreditterne bl.a. gennem udskydelse af
moms og skattebetalinger.
Vi forventer en stigning i udlånet i andet halvår, da kundernes investeringsappetit igen er stigende. Samtidig udløber hjælpepakkerne henover efteråret 2020, som bl.a.
betyder, at virksomhederne genoptager betaling af bl.a.
moms, siger direktør Ole Beith.

”

Vi holder
indtjeningsniveauet på
renter og gebyrer. Det gør
mig fortrøstningsfuld med,
at resten af 2020 vil skabe et
fornuftigt resultat.
Ole Beith
Direktør

Solid som aldrig før, og klar til fremtiden
Sparekassens egenkapital har nu rundet 1,8 milliarder
kroner efter, at halvårsresultatet er tillagt egenkapitalen.
Samtidig har vi haft en pæn stigning i sparekassens garantkapital, som nu har rundet 500 mio. kr.
Med den fine udvikling i egenkapitalen kan sparekassens
kapitalprocent opgøres til 27,6%, som ligger markant over
myndighedernes krav. Sparekassen Thy har aldrig været
så velpolstret, og den styrke skal bruges til fortsat at udvikle sparekassen til gavn for vores kunder og de samfund, hvor vi har vores daglige virke, slutter Ole Beith.

Se he
halvårsr le
app
på spart orten
hy.dk

Koncern-tal

Tal i mio. kr.
30/6 - 2020
Nettorente og gebyrindtægter
167
Årest resultat før skat
17
Årets resultat efter skat
19

30/6 - 2019
178
85
70

30/6 - 2020
27,6
4.148
8.340
31.161
1.836

31/12- 2019
25,4
4.362
8.206
30.139
1.797

Solvensprocent
Udlån
Indlån
Forretningsomfang*
Egenkapital

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje.
Foreløbigt opgjorte tal pr. 1o. august 2020
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Stor aktivitet i sparekassen
Der er rigtig godt gang i salget af sommerhuse og biler,
fortæller områdedirektør Per Knudsen
Der er en dejlig travlhed i sparekassen. Det skyldes mange
ting. Men især bolighandlerne har givet udslag på aktivitetsbarometeret i de seneste måneder.

- I første halvår af 2020 er der solgt mere end 8.500 sommerhuse og sommerhusgrunde. Det er 64% mere end på samme
tid sidste år.

Eksempelvis har sommerhusmarkedet i Danmark, og dermed
også i vores nærområde, været usædvanligt varmt i år. På
trods af, at den danske sommer ikke har vist sig fra den allerbedste side, så har sommerhussalget sat rekord.

Bilsalget kører igen
Udover sommerhusene er der også for alvor kommet godt
gang i bilsalget igen. Det mærker vi på vores kunder og bilforhandlerne melder også om tralvhed. Med Covid-19 som
stopklods udeblev bilhandlerne i foråret. Men alene i juli måned er der solgt mere end 19.000 nye biler i Danmark. Det er
mange flere bilhandler end en normal juli måned.

Det er formentlig en kombination af et meget lavt renteniveau, samt den kendsgerning, at mange danskere i lyset af
Covid-19, holder ferie i Danmark, og måske samtidigt realiserer et ønske om at blive sommerhusejer.

64%

- Men med det sløje forårssalg, er det dejligt, at der nu igen
er interesse og mod på at købe nye biler til både privat- og
erhvervsbrug.

er salget
af som
sommerh merhuse og
usgrunde
steget m
ed i først
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Kilde: boli
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Succes med online møder
”Vi er her, når du har tid til
at mødes med os”
- Det er vores grundholdning og det budskab, vi kommunikerer til kunderne.
Covid-19 udfordrer selvfølgelig det, at vi hver eneste dag
mødes fysisk med rigtig mange kunder. Heldigvis har vi investeret i at skabe et godt digitalt ”møderum”.
Mange kender det fra Skype, FaceTime, Teams, WebEx m.fl.
Vi har valgt WebEx-løsningen, og der er i de seneste måneder afholdt et utal af gode møder. På den måde sikrer vi, at
kunderne får den rådgivning, de har brug for.
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”

Covid-19 eller ej,
så forventer vi, at digitale
møder vil være stigende
fremover, da det er et meget
fleksibelt mødeforum for
vores kunder
Per Knudsen
Områdedirektør

Samfundsansvar

Vi har kræfter til at
hjælpe - og vi gør det!
Den 11. marts lukkede Danmark ned. Covid19-virussen ramte
os og skabte kaos og usikkerhed.
Direktør Ole Beith udtalte i den forbindelse:”Der er brug for de
vedtagne store politiske hjælpepakker, og vi skal som lokal
finansiel virksomhed tage del i ansvaret med at hjælpe vores
kunder på den bedst mulige måde.
- Og vi har taget del i ansvaret med at hjælpe kunderne godt
igennem. Vi har været i dialog med rigtig mange af vores
kunder, og heldigvis for alle parter, er det et fåtal, der med
baggrund i Corona er kommet i store vanskeligheder”
Erhvervslivet kæmper bravt
Lokale virksomheder og handelsstandsforeninger har været
opfindsomme. Take-away mad i lange baner, udbringning af
varer, webshops med lokale varer og mange andre ting har
præget det lokale handelsliv i Corona-perioden.
Det er mange bække små, der gør, at erhvervslivet i lokalsamfundene består. Og heldigvis har indbyggerne i lokalsamfundene taget opfordringerne til sig med at handle lokalt, fornemmer Ole Beith.

Foreninger og arrangementer er også hjulpet
Corona har også ramt foreningerne. Et utal af arrangementer,
der skulle give indtægter til klubarbejdet, er aflyst. Kulturarrangementer, festivaler og begivenheder har måttet trække
stikket.

”

...at sparekassen bakker loyalt
op i medgang og modgang, er
denne støtte, som de i lyset af
aflysningen selvfølgelig ikke er
forpligtet til at yde, i sandhed et
slående eksempel på.
Facebookopslag fra
Jan Lyhne, Studie 7

Vi har taget en aktiv beslutning om at holde tæt dialog med
de foreninger, der har haft behov for det. Mange sponsoraftaler har vi fastholdt, nogle er overført til 2021 og andre finder
vi gode løsninger sammen med, fortæller områdedirektør
Jakob Madsen.
Vi kender de mange ihærdige ildsjæle, der knokler friviligt for
at gøre vores lokalområder attraktive. Dem vil vi fortsat understøtte, så godt vi kan.

Padel tennis succes i Nors
realiseret med støtte fra
Sparekassen Thy og Sparinvest
Martin Rotbøll og Preben Graversen fra Nors
Boldklub glæder sig over en fantastisk start.
Padel tennis appellerer bredt, og banen er
booket op til 90 timer hver uge. Det er blandt
andet familier, der nyder et fantastisk samvær
omkring denne relativt nye sport.

På den anden side af Corona
har vi også brug for attraktive
lokalsamfund - og her er
foreningerne og de frivillige
meget afgørende,
slutter Jakob Madsen.

Jakob Madsen
Områdedirektør
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Ebbe har bygget Danmarks
flotteste sommerhus
Det er en modig påstand, men fakta er, at det nybyggede stråtægte sommerhus i
yderste klitrække ved Søndervig har vakt stor lokal opmærksomhed og beundring
i et område, der i forvejen er kendt for sine luksussommerhuse.

”Vi er et team”, fortæller
Ebbe med reference til
Jimmy, der har været hans
privatrådgiver siden et tilfældigt møde ved et lykkehjul i København
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Jimmy nåede også at
tage denne selfie ved sit
besøg hos Ebbe i Søndervig

Ebbe Dueholm Sunesen. Opvokset i Thy, bosiddende på
Christianshavn og ansat hos energi-giganten Ørsted som
Deep lead Consultant. Det er en intern rådgivningsfunktion med fokus på at optimere processer og ledelse.
”Jeg kan ikke ret meget, udover at få tingene til at ske
...og det gør jeg så”, fortæller Ebbe med et glimt i øjet.
Ebbe har mange gode ideer. Det kan Jimmy, hans rådgiver
i Sparekassen Thy, bekræfte. De to mødtes tilfældigt i septemper 2017, da sparekassen var i København for at støtte
surf-eventen CopenCold Hawaii.
- Sparekassens lykkehjul i Thy-teltet fangede Ebbes interesse og så blev kontakten etableret.
”Husk at medbringe dit pas, når du kommer til Thy, så du kan
blive kunde hos os” jokede Jimmy. Og sådan blev det.
Ebbe dukkede op i afdelingen i Thisted ved et besøg på
hjemegnen. Ud over passet, så var der også en underskrevet købsaftale på en udlejningslejlighed i København med
i tasken. Finansieringen af lejligheden kickstartede samarbejdet.
Et sommerhus kom til
Ebbe har ofte nye ideer til projekter og optimal finansiering er helt afgørende. Ebbe mener, at Jimmy har en ekstra
knap på lommeregneren, der kan finde den gode fornuftige
finansieringsløsning da der skulle bygges nyt sommerhus.
- Jimmy takker for tilliden og fortæller, at det ikke er en ekstra knap, men viljen til at afdække og undersøge mulighederne. Der er altid flere veje at gå, og vi bruger tid på at
finde den helt rigtige.
Sommerhuset i Søndervig er en velovervejet investering og
det færdige resultat er helt unikt. Et resultat, som Ebbe godt
kan være stolt af og jeg er glad for at være med på ”teamet”,
slutter Jimmy.
I starten af juli var der allerede booket 34 ugers udlejning
i 2021, så alt tyder på, at teamwork med sparekassen har
hjulpet endnu en god forretning i gang.
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Bankresearch:

Sparekassen Thy er Danmarks
sikreste pengeinstitut

Ofte vil man jo vinde, hvis man får flest point. Det er ikke
tilfældet her, fortæller Ole Beith. Det handler om at få så
få point som muligt.
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Ri s i k oi n de k s

2
1

Nordfyns Bank
Danske Andelskassers Bank
Andelskassen Fælleskassen
Arbejdernes Landsbank
Dragsholm Sparekasse
Middelfart Sparekasse
Sparekassen Djursland
Sparekassen Kronjylland
Sydbank
Lægernes Bank
Rønde Sparekasse
Frøs Sparekasse
Sparekassen Den Lille Bikube
Danske Bank
Langå Sparekasse
Nykredit Bank
Sparekassen Bredebro
Møns Bank
Den Jyske Sparekasse
Alm. Brand Bank
Folkesparekassen
PenSam Bank
Salling Bank
Nordoya Sparikassi
Merkur Andelskasse
COOP Bank
Suduroyar Sparikassi
Faster Andelskasse
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- Vi jagter ikke topplaceringer i analyser i Sparekassen
Thy. Men det er klart, vi glæder os over, at en stor og kompleks analyse bekræfter os i, at vi driver vores sparekasse
på en god og forsvarlig måde, der giver gode perspektiver
for fremtiden.

Bankresearch analysen har endnu engang slået fast, at
Sparekassen Thy er en klippestærk forretning. Og med
vores strategi om, at vi til enhver tid vil være relevante
for kunderne, er der ikke den mindste tvivl om, at vores
mere end 190-årige sparekasse også vil være at at finde i
fremtiden, slutter Ole Beith.
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Kapitaldækn
1.1

Blandt de 58 banker er det Sparekassen Thy, der i år ligger
nummer 1 på listen og er dermed vinderen i analysen.

Styrken giver os mulighederne
Sparekassen Thy skal hele tiden følge med udviklingen.
Det gælder på produkter, services, tekniske løsninger og
den oplevelse, vi gerne vil give vores kunder. Og alt det
kræver, at man som virksomhed har styrke og ressourcer
til at udvikle forretningen.

Ri s i k oi n de k s
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25 målepunkter
De 25 punkter omhandler alt fra, hvor god den økonomiske polstring er, hvor stort udlån der er til udvalgte sektorer, indtjening, og nedskrivninger osv.

R IS IKOVU R D E R IN G 2019
P l ac erin g

Kapitalandele
Andre poster
Nedskrivninger
Indskydergaranti

Analysen, der refereres til, udkom lige før sommer. I Danmark er der 58 banker, og alle er med i analysen, hvor hver
bank får point på 25 forskellige områder.

Risikovurdering 2019

Årets resultat

Sådan indleder Ole Beith snakken omkring den nyeste
analyse fra Bankresearch, hvor Sparekassen Thy indtager
en førsteplads. Det bekræfter, at vi har en god og solid
sparekasse.

T a b el 2 .

Årets resultat
2018
Netto renter
Netto gebyrer
Andre driftsind
tægter
Personale
Øvrige adm.om
k.
Afskrivni nger
Andre driftsudg
ifter
Kursreguleringer

”En sikker bank, hvor der er styr på tingene og hvor man
som kunde kan have tillid til, at både rådgiver og kunder
vil hinanden det bedste. Det har I mange år været
hjørnestenene i vores daglige arbejde”.

2019
2018
2017

367,5
370,0
372,5
375,0
377,5
380,0
385,0
387,5
387,5
412,5
412,5
417,5
422,5
430,0
432,5
437,5
437,5
442,5
447,5
450,0
462,5
467,5
470,0
497,5
505,0
537,5
547,5
552,5

Negative renter er med til at skærpe interessen for

Ansvarlig investering
MILJØ
(E)

SOCIAL
(S)

I sparekassen kan vi allerede nu tilbyde investeringstilbud med
stort fokus på ansvarlighed. Ansvarlige investeringer er et spændende område, der kræver, at man som investor gør sig en række
overvejelser.
Interessen for vores klima, miljø og bæredygtighed har været stigende de senere år. I Sparekassen Thy mærker vi også stor interesse for at investere i selskaber, som gør en aktiv og målbar indsats
for samfund og miljø.
Gode muligheder for at gøre en forskel
Vores to samarbejdspartnere på investeringsområdet er Sparinvest
og Bankinvest. Sammen med dem tilbyder vi ansvarlige investeringer, der med sine forskelligheder kan passe ned i det, der betyder
noget for dig.
Området er spændende, men kræver også, at man som investor
mærker efter, hvad man selv lægger i begrebet ansvarlig investering.

LEDELSE
(G)

Sammen med Sparinvest og Lars
Bom sætter vi fokus på ESG.
Det betyder investeringer, der tager
højde for miljø-, sociale- og ledelsesmæssige forhold i virksomhederne.

Læs mere om ESG og se
videoen på www.sparthy.dk

Bæredygtig investering kan tage udgangpunkt i flere ting.
Eksempelvis at investere i virksomheder, der allerede er bæredygtige. Omvendt kan man også investere i virksomheder med det formål at gøre dem bæredygtige og ansvarlige.
Nedenfor er eksempler på produkter, der allerede er klar:

Bankinvest Globale Aktier

Sparinvest Value Aktier

Bankinvest Optima 30

Sparinvest Emerging
Markets

Bankinvest Globale Aktier
Bæredygtig Udvikling

Læs mere om investeringsprodukterne på
www.bankinvest.dk • www.sparinvest.dk

En stor undersøgelse*
viser, at investorer med stor
sandsynlighed får et højere afkast på aktier
i virksomheder, der opfører sig ansvarligt og
bæredygtigt. Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber
det ganske enkelt værdi i det lange løb
*Kilde: Friede, Busch & Bassen: ”ESG and financial performance:

aggregated evidence from more than 2000 empirical studies”, 2015.
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Koncept - udvikling - vækst....
og benene solidt plantet i Thy!
Der har været mange forhindringer på vejen til succes som
selvstændig frisør. Branchen er udfordret, men Sparekassen Thy har været med fra dag et og det har givet mig tryghed, fortæller Kristian Bertelsen.
Han har salon i Thisted og sammen med Marianne Henriksen
driver han Zoom By Zoom Business, der rummer både egne
Zoom By Zoom saloner, syv franchise-saloner, kursusvirksomhed og et kreativt team, der udvikler og promoverer forretningen.
Koncept er vigtigt
Du skal have et koncept og hele tiden udvikle forretningen.
Så kommer væksten af sig selv. Det er den strategi, som Kristian er nået frem til efter mange år i branchen. Det vigtigste
i konceptet er udvikling af mine medabjedere, så de kan yde
den faglighed og service, som vi står for.
Derfor skal der være plads til udvikling og ambitioner. Det betyder bl.a., at vi arbejder med tre niveaer, junior-, senior-, og
kreativ stylist, fortæller Kristian.
Kreativt team
Samtidig har vi bygget et kreativt team op med udvalgte
medarbejdere, der er med til at udvikle hårtrends, teknikker og produkter. Teamet leverer to kollektioner om året og
afholder modeshows, hvor vi selv står for det fulde koncept
med modeller, tøj, make-up og selvfølgelig frisurene.
- Den del af forretningen er svær at indtægtsføre, men vores
kunder nyder godt af, at vi holder os ajour med moden.

Onkel Per var en kendt hårmodeskaber i København op igennem
60érne. De gamle modelfotos har fået en æresplads i salonen og
Kristian afslører, at der også er hentet meget inspiration til nutiden fra den væg.

80%forberedelse og 20% klip
Der går meget arbejde forud for selve klipningen. Det handler både om uddannelse, øvelse og løbende fornyelse. Vi skal
levere frisurer der passer til kundens ønsker og personlighed
og holde et højt håndværksmæssigt niveau. Derfor var Kristian også ekstra stolt, da eleven Fredrik for nyligt fik sølvmedalje til svendeprøven. Det er den højest opnåelige karakter.
Rådgivning kan købes for billigt
Jeg tjente mine første penge som fejedreng i Sparekassen
Thys afdeling i hjembyen Vesløs. Jeg købte hus i Thisted i
2004, salon Undercut i 2006, startede Mr & Mrs i 2006 og Zoom
By Zoom i Storegade i 2015.
- Nu som før med sparekassen som min gode støtte, rådgiver og sparringspartner gennem op og nedture. Jeg er ikke
talkunstner, men sparekassen har givet mig tryghed ved at
finde gode løsninger og muligheder med investering, finansiering og drift af forretningerne.
Jeg har aldrig haft behov for at søge andre veje og måske
spare lidt her og nu, men for mig er den risiko ikke værd at
løbe. Rådgivning kan købes for billigt, understreger Kristian.

Kæmpe skulderklap

Det foreløbelige højdepunkt var sidste år, hvor Zoom By Zoom vandt den internationale
pris ”Best Continental Academy” indenfor det globale samarbejde ”Intercoiffure”.
Et skulderklap til det arbejde, der gøres i akademiet, som bl.a. tilbyder kurser og
undervisning. Her er Kristian og kompagnon Marianne til prisoverrækkelsen i Paris.
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Salonen i Storegade i Thisted er mit rugbrød. Alt det andet er
flødeskummet, fortæller Kristian.

Corona: Ingen indtægt

Samme dag hele landet lukkede ned på grund af
Corona, blev jeg ringet op af min rådgiver Peter.
Jeg var bekymret for min forretning og var fast besluttet på,
at mine medarbejdere skulle have deres løn.
- Peter forsikrede mig om, at det nok skulle gå, og han havde
allerede kigget på mulige løsninger til at klare krisen.
Vi aftalte at snakke sammen hver uge, og her står vi så;
stadig med en god og sund forretning.
- Det er god service, når man får mere end man forventer.
Og det bekræfter mig i, at Sparekassen Thy er det
helt rigtige for mig, slutter Kristian.

Peter Nielsen

Afdelingsdirektør
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Personalenyt i
Sparekassen Thy
Jubilæum
Per Brink Rasmsussen
40 års ansættelsesjubilæum
1. juli 2020
Per startede som elev i Sparekassen Thy i Thisted den 1. juli 1980.
Han har siden været tilknyttet sparekassens filialer i Hanstholm,
Koldby og Vorupør. Sidstnævnte som afdelingsleder. Per vendte
tilbage til Thisted afdelingen som boligrådgiver og gennemførte samtidig uddannelsen til statsautoriseret ejendomsmægler. Per var desuden vurderingsmand for Sparekassen Thy/Totalkredit i en årrække. Efter en tid som leder af en nyoprettet
fjernkundeafdeling, Thy Direkte, fik Per ansvaret for det hastigt
voksende forretningsområde omkring kredit- og betalingskort.
Per Rasmussen har desuden altid været meget engageret i det
faglige og sociale fællesskab i Sparekassen Thy. Her kan nævnes poster som fællestillidsmand, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, medlem af samarbejdsudvalget, formand for den
Faglige Personalekreds, personaleforeningen og sikkerhedsrepræsentant.
Per bor i Thisted med hustruen Lissa og de deler en stor interesse for golfsport og rejser. De har to voksne børn.

Michael Axelsen
40 års ansættelsesjubilæum
1. juli 2020
Michael startede som elev i Sparekassen Thy i Thisted den 1. juli
1980. Efter endt elevtid var han fire år i afdelingen i Vorupør og
efterfølgende i fiskeriafdelingen i Hanstholm. I 1988 blev han
udnævnt til afdelingsleder i Nors, men allerede i 1990 flyttede
han til filialen i Frederiksgade i Thisted. Michael blev udnævnt
til leder for privatkundegruppen i hovedsædet på Store Torv i
1996. En stilling han delte med en anden jubilar, Bent Bisgaard.
Michael har gennemført en række faglige uddannelser indenfor
finansiering og ledelse. Desuden har han været medarbejdervalgt medlem af sparekassens bestyrelse siden 1999.
Michael er født og opvokset i København og Herlev. Familien
flyttede til Thy i 1976, hvor Michael siden har bosat sig i Thisted
sammen med hustruen Hanne. Sammen har de to voksne drenge.
Fritiden bruger Michael i høj grad på sport. Som ung var han aktiv vandpolo- og håndboldspiller. I dag er det golfsporten, der
trækker - og særligt Nordvestjysk Golfklub, hvor Michael også
har lagt en stor indsats i ungdomsarbejdet.
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Bent Bisgaard
40 års ansættelsesjubilæum
1. juli 2020
Bent startede som elev i Sparekassen Thy i Thisted den 1. juli
1980. Han er opvokset i Tilsted og tog en klassisk sproglig studentereksamen fra Thisted Gymnasium. Efter beskæftigelse
som landbrugsmedhjælper, soldat og fabriksarbejder på Licentia, tog han HH eksamen i Skive og fik derefter elevpladsen i
Sparekassen Thy.
Bent blev fuldmægtig i 1984 og udnævnt til gruppeleder for
privatkunderådgiverne på Store Torv i 1986. Et job han fra 1996
delte sammen med en anden jubilar, Michael Axelsen. I dag har
Bent fralagt sig ledelsesansvaret og fokuserer på arbejdet som
rådgiver for privatkunder.
Nu som før er de store interesser fodbold og livemusik. Bent
er kendt for sit livslange engagement i fodboldklubben i Thisted. Både som temperamentsfuld forsvarsspiller med ca. 250
kampe på Thisteds 1. hold og som formand for ungdomsafdelingen, ungdomstræner og sportschef i årene 2007 til 2010, hvor
klubben spillede sig i 1. division og kontraktfodbold var på sit
højeste.
Bent bor i Thisted sammen med hustruen Bente, og sammen
har de seks sammenbragte børn, der alle er flyttet hjemmefra.
Nina Braae Schjødt
25 års ansættelsesjubilæum
1. august 2020
Nina startede som elev i Sparekassen Thy på Store Torv i Thisted den 1. august 1995. Efter et år i Thisted kom hun til filialen
i Hurup, hvor hun har været lige siden. I september 2001 blev
hun teamleder for privatområdet i Hurup og gruppeleder i 2003,
som også omfattede afdelingerne i Hvidbjerg, Vestervig, Bedsted og Koldby. Den 1. juni 2006 blev Nina udnævnt til souschef
for privatområdet i Hurup, og det er også den titel, der står på
visitkortet i dag.
Nina har løbende videreuddannet sig indenfor privatrådgivning,
investering og ejendomshandel. Hun har desuden en masterclass i kommunikation og psykologi.
Nina bor i det naturskønne Styvel på Thyholm med sin mand
Aksel, der er svineproducent. De to voksne børn Michelle og Phillip bor på Thyholm og i Aalborg. Ninas største interesse er den
lokale natur, som nydes i fulde drag, både til fods og i løb.

Nyansættelser
Kseniia Stentoft
Økonomikonsulent, Thisted
1. marts 2020
Erik Kronborg
IT konsulent, Thisted
1. april 2020
Viggo Christiansen
25 års ansættelsesjubilæum
21. august 2020
IT-konsulent Viggo Christiansen startede i Sparekassen Thys
edb-afdeling den 21. august 1995. Han er oprindeligt udlært Radio/TV-mekaniker hos Arne Svendsen i Thisted i 1979. Forud for
ansættelsen i sparekassen var Viggo Olivetti-servicetekniker
i Nordvestjylland og supporterede IT-systemer i sparekasser,
posthuse, kommuner m.fl.
Udviklingen på IT området har været eksplosiv, og jobbet i sparekassen har budt på mange forskellige opgaver gennem tiderne. Installationer, reparationer, telefoni, netbank, hjemmesider,
support, forretningsgange og meget andet. IT, som afdelingen
hedder i dag, servicerer alle sparekassens filialer og afdelinger
fra hovedsædet i Thisted.
Viggo har Akademiuddannelse i Informationsteknologi, men
ellers er det de naturlige evner og nysgerrighed, der har holdt
ham ajour med udviklingen indenfor IT.
Viggo og hans hustru Lene bor i Sennels. De har to døtre. Viggo
er en dygtig violin- og guitarspiller og har spillet i mange bandsammenhænge. Blandt andet i sparekassens husorkester ”Nissebanden”. I dag er det Thy Folklore og Wild Rose Countryband,
der har glæde af Viggos musikalske evner. Musikken fylder meget, men ellers er fritiden fyldt med gå- og cykelture og samvær
med døtre, svigersønner og de to børnebørn.

Steffen Bach
Finanstrainee, Thisted
1. juni 2020
Birgitte Marx Kokholm
Privatrådgiver, Aulum
1. august 2020
Jens Trelborg Yde
Privatrådgiver, Holstebro
1. august 2020
Lone Andersen
Finanselev, Hurup
1. september 2020

Uddannelser
Tinne Sloth Christoffersen
Akademiuddannelse i
finansiel rådgivning
Tobias Emil Møller
Akademiuddannelse i
finansiel rådgivning
Jakob Smalbro Pedersen
HD i finansiel rådgivning
Louise Vutborg
Finansuddannelse
Mette Andersen
Finanstraineeuddannelse
Tina Marifred Lynge Harring
Den kompetente rådgiver
1113

Set og sket i
sparekassen

Hunstrup Østerild Sparekasses Fond gav donationer til
21 foreninger og 10 private

Sammenlægning af Opmatic og Thy Elteknik blev
blandt andet forhandlet på plads via onlinemøder
under Corona, hvilket fungerede godt for alle parter.

Tilfreds erhvervskunde: God dialog
og hurtig tilpasning til forholdene
fra dag et, fortæller Holger, der
driver to souvenir forretninger, der
er hårdt ramt af Corona.

Samfundsansvar: I Holstebro og Struer skænkede
sparekassen gavekort, der var med til at sætte
gang i den lokale handel.

Sparekasssen Thy og Sparinvest donerede en golfvogn
til Struer Golfklub

Nogle studenter gjorde sig
også fortjent
til et legat fra
sparekassen

Det blev ikke til
pokalsejr, men
sparekassen
belønnede TFC
Pigers sportslige succes og
klubarbejdet
med et ekstra
sponsorat

Jeppe fra afdelingen i Viborg afleverede kage
til entreprenør Leo Pedersen, som er flink til at
anbefale sparekassen.

Thy Rock aflyst, men dagen blev markeret med en
lodtrækning om en festlig frokost skænket af Thy Rock
og Sparekassen Thy, der rykkede ud til vinderne
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Garantmøderne aflyst - husk valget!
Valget til det nye repræsentantskab afvikles helt efter planen

Beslutningen har været svær. Men, vi er også sikre på,
at det enest rigtige er at aflyse garantmøderne i 2020.
Planen var at samle op mod 4.000 garanter på fem aftener
i løbet af oktober/november. Her ville vi give information
om Sparekassen Thy, servere lækker mad og underholde
med en god koncert. I år bryder COVID-19 desværre den
mangeårige tradition for at samle garanterne, fortæller
direktør Ole Beith.

- Vi ønsker kort sagt ikke, at flere tusinde gæster, mange
hundrede frivillige hjælpere, leverandører og medarbejdere potentielt vil blive udsat for smitte og de konsekvenser,
der kan være af det, siger Ole Beith.

Vi håber, at mange vil genopstille, men vi ser også frem til,
at der blandt vores mange garanter melder sig helt nye
kandidater, som dermed får mulighed for at bidrage til
sparekassens udvikling, udtaler Ole Beith.
Når Sparekassen Thys bestyrelse skal sammensættes,
sker det blandt repræsentantskabsmedlemmerne. Det er
derfor afgørende, at sparekassen får et godt og varieret
repræsentantskab, der giver mulighed for at sammensætte en stærk bestyrelse, der i høj grad er med til at
sætte rammerne for Sparekassen Thys fortsatte udvikling.

I Sparekassen Thy havde vi set frem til en række gode
aftener sammen med vores garanter, men vi har altså
vurderet, at omstændighederne ikke tillader det i år, siger
Ole Beith.
Repræsentantskabsvalget afvikles som planlagt i efteråret
På trods af, at garantmøderne ikke afvikles, skal der være
valg til det nye repræsentantskab. Sparekassens repræsentantskab består af 56 medlemmer og hver andet år er
halvdelen på valg.

Husk at stemme

Det er vigtigt for os
at få
stor opbakning til va
lget.

Den store opbakning
skal sikre, at
repræsentantskabe
t bliver godt og varie

ret.

Så husk at bruge dine
stemmer,
når du modtager stem
mesedlen i din eBok
s
eller postkasse midt
i oktober.

31/8

15/9

15/10

16/11

Sidste mulighed
for at blive garant
inden valget

Sidste dag for
at stille op som
kandidat

Valget starter
på sparthy.dk

Sidste mulighed
for at stemme
til valget
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Årets sommergave
var i fare
Sommergaven til sparekassens mindste kunder er meget populær. I år er det
en pose fyldt med sjove Myhny-gaver

- men det var nær gået galt!
Selv om idé og produktion startede i
god tid før jul, så var det nær gået Corona-galt med leveringen. MEN, med en
ekstra indsats fra mange parter, så lykkedes det heldigvis alligevel.
Gaverne er klar til vores 2-7 årige børnekunder og familier landet over. Kom ind
og hent eller bestil på www.sparthy.dk,
hvis der er langt til en afdeling.

Har du hentet
sommergaver til dine
børn/børnebørn?
Kan hentes i alle afdelinger
eller bestilles på nettet
så længe lager haves

SJournalen marts 2020
Oplag: 10.500 • Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand). Omdelt fra 29. august 2020
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