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Årsregnskab 2021:

Travlt år sætter
nye rekorder
Overskud:
191,2 mio. kr. før skat
Årsrapporten for 2021 viser fremgang på flere
områder. Høj aktivitet og stor kundetilgang har
dannet grundlag for det fantastiske resultat.

Årsrapporten for 2021 viser fremgang på flere områder og et
fantastisk årsresultat på 191,2 mio. kr. før skat.
Der har gennem 2021 været meget høj aktivitet i sparekassen,
hvilket betyder, at de samlede indtægter stiger med 6,5 %.
Boligejerne har haft fuld fart på, og vi har håndteret det største antal handler i et enkelt år i sparekassens historie. Første
halvår bød på en fremgang på 60 %, mens aktiviteten blev normaliseret i 2. halvår. Den høje aktivitet smitter positivt af på
sparekassens indtægter.
Investeringslysten har også været markant inden for autoområdet, hvor vi har mærket en stigende aktivitet i forhold til tidligere år. Den stigende interesse for at investere i biler med
el-drift fylder ca. 40 % af de nye billån i 2021, og vi forventer, at
der i 2022 vil komme ekstra fart på det område, udtaler direktør Ole Beith.
Rekordstort udlån og fortsat stor kundetilgang
Det har været lidt trægt med at få sparekassens udlån til at
vokse de sidste par år, men i 2021 er udlånet vokset med 9,5 %
til ny rekord på 4,7 mia. kr.
Årsagen er stor investeringslyst fra vore mange kunder, men
også stor kundetilgang der betyder, at der tilføres et betydeligt
forretningsomfang på alle områder. Med en kundetilgang på
4.300 nye kunder har vi jo et klart bevis på, at vores lokale forretningsmodel tiltaler endnu flere personer og virksomheder.
En anden årsag er, at sparekassens leasingvirksomhed er i en
forrygende udvikling. Leasing bliver mere og mere populært
blandt vore erhvervskunder, og i 2021 har vi på det område haft
en vækst på 27 % til det højeste niveau nogensinde.

Ole Beith
Direktør

Der har været travlt på alle forretningsområder, som hver især
bidrager til årets udvikling. Det er godt for sparekassen, men
det er også godt for vore kunder, at vi som lokalt pengeinstitut
kan bidrage til et højt aktivitetsniveau i samfundet, fortæller
Ole Beith.
Kunderne har det økonomisk godt
Vi plejer at sige, at hvis kunderne har det godt, har vi det også
godt. Vi er et spejl af samfundet, og selv om Corona fortsat har
en daglig påvirkning, har vi i 2021 ikke mærket det på de fleste
kunders økonomiske tilstand.
Beskæftigelsen er meget høj, og det samme er jobsikkerheden, hvilket giver stabilitet for vore mange privatkunder. Virksomhederne har pæn efterspørgsel, og mange er foreløbigt
kommet fornuftigt igennem coronakrisen. Det betyder, at vi
skal reservere færre penge til at imødegå tab på den enkelte
kunde.

Leasing
vokser fortsat
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Kronekapital A/S bidrager
med 20,7 mio. kr. til
årets resultat

Det er meget positivt, men der er også forhold, der giver anledning til bekymring hos sparekassens direktør. Der er flere
steder mangel på materialer og arbejdskraft, ligesom stigende
energipriser påvirker mange virksomheder.

Den lave svinenotering giver også visse bekymringer, og vi
følger naturligvis med i, hvordan svinepesten spredes i landbrugserhvervet, udtaler direktør Ole Beith.

Koncerntal

Tal i mio. kr.

2021

2020

De usikkerheder har vi taget højde for med en særlig krisekasse, som udgør ca. 92 mio. kr., og som i øvrigt er uændret i forhold til sidste år.

Nettorente- og gebyrindtægter
Årets resultat før skat
Årets resultat efter skat

Investeringsområdet går op og ned
Sparekassen har et stort indlånsoverskud, hvoraf 3,7 mia. kr. er
placeret i obligationer og kontant indestående i Nationalbanken. Disse placeringer har i 2021 samlet kostet sparekassen 18,1
mio. kr. i kurs- og rentetab.

Kapitalprocent
Udlån
Indlån
Forretningsomfang*
Egenkapital

27,3
4.734
9.311
36.905
2.123

27,7
4.325
8.952
33.429
1.933

Heldigvis har sparekassens aktiebeholdning, hvoraf hovedparten er aktiebesiddelse i sektorselskaber, bidraget positivt med
samlet 55 mio. kr. Det betyder, at året afsluttes med en samlet
kursgevinst på 45 mio. kr., så vi er alt i alt tilfredse med den del
af regnskabet, siger direktør Ole Beith.

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje.
Tallene for 2021 er foreløbigt opgjorte tal pr. 15. februar 2022

Højere aktivitet øger omkostningerne
Sparekassens samlede omkostninger stiger med 6,9 %, som
er markant over det vanlige niveau. I 2020 havde vi lukket for
stort set alle investeringsprojekter grundet Corona. Investeringerne har så til gengæld været noget højere i 2021, hvilket
forklarer stigningen.
Vi har bl.a. investeret i forbedringer af flere afdelinger, så de
opfylder nutidens krav til rådgivningsmiljøer, men vi har også
investeret ekstra midler i nye it-løsninger til både kunder og
medarbejdere.
Vi besluttede desuden i 2021 at uddele 1,6 mio. kr. ekstra til
foreningslivet med det formål at kickstarte foreningerne efter
den lange nedlukning i 2020, udtaler direktør Ole Beith.

Se hele
rapporten
på sparthy.dk

”

368
191
156

345
118
95

”

Udlånet vokser
9,5 % til ny rekord
på 4,7 mia. kr.

Vores kundemodel
tiltrækker endnu
flere personer og
virksomheder

Egenkapital vokser markant
Sparekassens egenkapital har i 2021 passeret 2,1 mia. kr. Årets
overskud har naturligvis bidraget, men det har en stigning i
garantkapitalen på 45 mio. kr. også.
Vi er glade for den opbakning, vore mange garanter giver os, og
vi håber, at vi til efteråret kan genoptage vores garantmøder,
siger direktør Ole Beith.
Sparekassens balance udgør nu 11,8 mia. kr., og med vores gode
egenkapital kan kapitalprocenten opgøres til 27,3 %, der med
god afstand opfylder de mange krav, der stilles til et pengeinstitut af vores størrelse, slutter direktør Ole Beith.
1,6 mio. kr.
ekstra til
foreningslivet
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Micael sælger og udlejer kraner

Løfter med leasing
Leasing bliver mere og mere populært i erhvervslivet. Firmaet MH Kraner i Holstebro er en af de virksomheder, som
nyder godt af fordelene ved at finansiere biler og materiel
med leasingaftaler.
Micael Hornstrup drev oprindeligt murerfirma, men udlejning af kraner blev efterhånden en større og større del af
forretningen, og I dag hedder firmaet MH Kraner og tilbyder
udlejning og salg af kraner i hele Danmark og i Grønland.
Micael blev kunde i Sparekassen Thy, fordi vi troede på hans
virksomhed, og siden har samarbejdet udviklet sig. I dag har
han fire store byggekraner til udlejning og en brandbil, hvis
stige er særlig praktisk, når de opstillede kraner skal serviceres.
Det er alt sammen leaset, hvilket er den helt rigtige løsning
for Micael og hans virksomhed. En løsning, som kom i hus
med god rådgivning og samarbejde med Sparekassen Thy og
Krone Kapital.

Der er fart på i det gamle posthus
i Nykøbing Mors.
Her har vores lokale afdeling af Sparekassen Thy
til huse sammen med vores leasingselskab Krone
Kapital.

Skal du lease eller købe?
En af de primære fordele ved leasing er, at virksomhederne ikke på samme måde binder kapitalen i aktiverne. Likviditeten kan i stedet bruges til udvikling
af forretningen. Der kan også være en god mulighed
for at spare penge på afgiften, når firmabilen erhvervsleases.
I sparekassen er vi meget bevidste om, at der er
mange faktorer, når erhvervskunderne skal træffe
beslutning om, hvilken finansieringsform der er den
rigtige løsning. Derfor har vi i Sparekassen Thy ingen
standardløsninger, når vi skal rådgive omkring finansiering af bl.a. firmabiler eller andet materiel. Vi vurderer altid den enkelte virksomheds behov, ønsker
og forhold. Derfor rådgiver vi også om flere muligheder, og så er det op til kunderne at vælge.

”

Leasing fungerer rigtig
godt for min forretning.
Sparekassen Thy og Krone
Kapital leverer god rådgivning og gode løsninger.

Micael Hornstrup driver MH Kraner i Holstebro.
De fire store byggekraner og brandbilen m.m.
er leaset. HM Kraner har udlejning og salg af
kraner i hele Danmark og i Grønland.
4

Personforsikringer

Det handler om tryghed og et godt
sikkerhedsnet, når uheldet er ude

Skulderen blev skadet
- men forsikringen reddede økonomien

Det er to år siden, Svend Rødbro fik en alvorlig skulderskade. Det
var et hændeligt uheld, men han blev ude af stand til at passe sit
arbejde som blikkenslager.
Efter et langt forløb med voldsomme smerter, operationer og intensiv genoptræning er Svend endelig kommet i arbejdsprøvning. Det
er nogle timer ugentligt på værkstedet hos Sjørring Blikkenslagerforretning.
Dagene med at klatre på stiger, og flytte tunge materialer er forbi.
Nu handler det om at gøre sig nyttig på værkstedet og udføre opgaver, der ikke kræver to stærke arme. Som f.eks. at betjene den nye
computerstyrede bukkemaskine.

”

Jeg var ikke begejstret, da min rådgiver
foreslog mig at tegne en forsikring til at
dække tabt arbejdsfortjeneste. Men det viste sig at være en rigtig god idé.
Svend Rødbro
		

Ingen løn
Uheldet betød også mistet arbejdsløn og en fremtid på sociale ydelser. Heldigvis bliver forskellen udlignet af gruppelivsforsikringen,
og Svend bevarer samme indkomst som før uheldet.
Jeg har heldigvis fået rigtig god rådgivning af min rådgiver i Sparekassen Thy og AP Pension. Situationen havde været helt uoverskuelig uden det sikkerhedsnet, som forsikringen gav mig, slutter Svend.

Gruppelivsforsikring gjorde det muligt

Plejeorloven betød alt for os!
Lucias mor havde en sund livsstil, altid aktiv og positiv. Hun var
arbejdsom og en populær medarbejder på bostedet Bjergbo i
Thisted. Det kom som et chok for alle, da hun blev uhelbredeligt syg. Lucia var fast besluttet på at give moderen den bedste
pleje og nærhed i den sidste tid - koste hvad det ville.
Sygdommen blev starten på en meget svær tid, som blev yderligere besværet af store udgifter til pleje, medicin, udstyr, ture til
Aalborg, og meget mere.
Lucia kontaktede sin rådgiver i sparekassen for at få udsat betalinger og låne penge, så hun kunne klare indtægtsnedgangen
i plejeperioden. Hvad Lucia ikke vidste var, at moderen i samråd
med sin rådgiver i sin tid havde tegnet en forsikring mod kritisk
sygdom og en livsforsikring. Det ændrede alt.
Da moderen blev plejekrævende, stod forsikringspengene på kontoen. Nok til at dække alle ekstra omkostninger og særlige behov
og Lucia kunne tage plejeorlov uden økonomiske skrupler.

”

Min mor var fantastisk. Selv i den sværeste tid kunne vi pjatte sammen.
		
Lucia Jarsinská

Hjalp hele familien
Forsikringspengene var afgørende for, at moderen fik en god pleje og var omgivet af de nærmeste. Faderen kunne blive boende i
huset, og i stedet for en økonomisk lussing hjalp forsikringspengene hele familien i en svær tid og gav mulighed for at komme
godt videre.
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MobilePay Invoice

Et swipe og regningen
er betalt
Det er smart og nemt for alle parter. Jeg kan hurtigt oprette kunden og udsende fakturaen. Kunderne kan betale med et swipe på telefonen, og min revisor får de
rigtige konteringsoplysninger serveret direkte. Det giver desuden kunden et godt indtryk af, at der er styr på
tingene, fortæller Peter Svenstrup, der driver Midtbyens
Auto i Nykøbing.
Han er ovenud tilfreds med MobilePay Invoice. Jeg har et
godt overblik og sparer tid på kontoret. Kunderne sætter
pris på, at det er nemt at betale, og mange vælger at betale med det samme, fortæller Peter.
De fleste har MobilePay på telefonen, og så slipper de for
at indtaste en masse numre. Et enkelt swipe og så er regningen betalt. Pengene går direkte ind på min konto, og
alle oplysninger er registreret.
Peter fortæller, at han sparer en masse tid på administration på kontoret, og revisoren bruger også mindre tid på
mit regnskab.
Klarer alle opgaver
Peter har været selvstændig i 26 år og har i dag fire ansatte på værkstedet i Nygade 15. Vi sætter en ære i at kunne
klare alle opgaver, så kunderne ikke går forgæves. Serviceniveauet skal være i top, når man er en lille lokal virksomhed, fortæller Peter.

Sådan har jeg det også med min bank. Jeg sætter pris på, at
min rådgiver er nem at få fat på og kan levere den service og
de digitale løsninger, som jeg skal bruge.
Jeg har haft et mangeårigt parløb med min rådgiver Sten. Vi
kender hinanden godt, og der er altid direkte forbindelse, så
der er styr på økonomien, slutter Peter.

”

Invoice er bare en af de mange
attraktive MobilePay-muligheder,
som gør betalinger nemt for både
virksomheden og kunden.
Sten Knudsen
Erhvervsrådgiver
Thisted - Nykøbing
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Investering er for alle
Det lave renteniveau og negative renter på indlån er med
til at fremme investeringslysten, og der er heldigvis mange gode løsninger til at få mere ud af opsparingen. Kunder
med opsparinger og formuer i alle størrelser har stor gavn
af vores investeringsrådgivning.
Danskerne sparer samlet set rigtig mange penge op i disse år. Det gør det endnu mere aktuelt at gøre sig tanker
om, hvordan man kan få mere ud af de midler, der står på
kontoen eller pensionsopsparingen.
Hvordan kommer du i gang?
Start med at tage kontakt til din rådgiver her i Sparekassen Thy. Din rådgiver kender dig og din økonomiske situation og kan derfor rådgive, så du er godt klædt på til at
træffe de rigtige beslutninger omkring investeringsform
og pleje af dine opsparinger.
Vi laver bl.a. en risikoprofil på dig. Så ved du, om du er den
risikovillige investor med is i maven, der gerne vil investere med en høj andel af aktier, eller om du i højere grad har
brug for sikkerhed, og derfor måske vælger en kombination med en højere andel af obligationer.

”

Det kræver IKKE en stor formue
at komme i gang med at investere.
Alle kan være med, og vi er parat
med rådgivning og hjælp.
Anders Kristian Pugdahl Pedersen
Investeringschef

Hvad kan du vælge mellem?
For dig som garant har du jo allerede benyttet dig af muligheden for at placere nogle af dine frie midler eller pensionsmidler som garantkapital.
Der findes også andre spændende muligheder, hvor man i
forskellige investeringsforeninger bliver en del af et større fællesskab. Det gør det let og overskueligt, og samtidig
sikrer du, at der er investeringseksperter, der løbende tilpasser investeringerne, så din formue har de bedste betingelser for at vokse.

Aktiesparekonto

er en populær mulighed
for at komme i gang med
investering.
Der kan indsættes op til
102.300 kr., og der er kun
17 % skat på afkastet mod
normalt 27 %.
Gør det selv?
Du kan også vælge selv at investere. Så opretter vi et depot eller en aktiesparekonto til dig, hvorfra du handler. Det
er billigere men også lidt mere krævende for dig, da du så
selv skal købe og sælge. Her skal du selv være opmærksom på at sprede din risiko i overensstemmelse med din
risikoprofil. Dog kan du også her placere penge i forskellige investeringsforeninger, så du spreder din risiko.
Der er mange forskellige investeringsmuligheder, uanset
om du er til høj eller lav risiko, og vi har investeringsløsningerne, teknikken og kompetencerne til at hjælpe alle
godt på vej.

Vi kommer
med anbefalinger
til, hvor meget og
hvordan der kan
investeres.
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Vi anbefaler:

Film og info på
sparthy.dk

Få dit MitID nu!
NemID bliver til MitID. Det betyder, at du i fremtiden skal bruge MitID, når du logger på din NetBank,
skal se feriepenge, indberette dine skatteforhold,
tjekke sundhedsoplysninger og generelt kommunikere med det offentlige eller private online.
Det er meget vigtigt, at vi alle tager MitID i brug.
Og gerne så snart det er muligt. Der vil være flere
og flere systemer, der kun bliver tilgængelige via
MitID, og til sommer lukker NemID helt.

NemID bliver til MitID

SÅDAN GØR DU:

Vores opfordring er at oprette MitID nu, og beholde
NemID, indtil den mulighed lukker.
Flere muligheder for MitID
Har du brug for MitID på en anden måde end som
app på din smartphone, kan du se, hvilke muligheder der er på www.sparthy.dk/mitidnu.
Det kan f.eks. være
kodeviseren, som er
gratis og fungerer
uden smartphone.

GRATIS
Bestilles på
mitid.dk

1

Find dit NemID, mobiltelefon og evt. pas

2

Download MitID app´en

3

Klik ind på www.sparthy.dk/mitidnu
og følg vejledningen

Oplever du
problemer med
oprettelsen?

Ring og få hjælp her:

”

Opret dit MitID nu!
Det er helt klart vores
anbefaling.
Frank Pedersen
IT-chef
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99 19 50 33

Prøv vores nye mobilbank!
Du kan hente vores nye MobilBank-app. Det er
nemt og hurtigt, og du foretager skiftet til MitID
direkte, når du tager den i brug.

Personalenyt
40 års Jubilæum

Nyansættelser

Vita Daugaard

Ekspeditionsmedarbejder,
Thisted Privat
16. august 2021
Marc Hviid Jakobsen
Finanselev, Struer
1. september 2021

Birgith Holm

Thomas Iversen

1. marts 2022

Finanselev, Thisted Privat
1. september 2021

Som sekretær for fem direktører gennem tiderne, norsk konsulatsekretær og sekretær for sparekassens bestyrelse, kan man roligt sige, at direktionssekretær Birgith Holm har været tæt på
toppen i sine 40 år i Sparekassen Thy.
Den 1. marts 1982 startede Birgith som vikar og
blev fastansat som assistent året efter. I 1989
blev hun desuden vikar i det Norske Konsulat og
fik hvervet som konsulatsekretær i 1997.
I sparekassen blev Birgith udnævnt til sekretær
og senere til direktionssekretær.
Opgaverne har været mange, og Birgith har med
stor arbejdsindsats løst opgaver for direktøren,
bestyrelsen, chefgruppen og udført alle de mangeartede opgaver, som det har kastet af sig igennem årene. Birgith har derudover været sekretær
for revisions- og risikoudvalget samt deltaget i
planlægning af sociale arrangementer, receptioner, events og meget mere.
Ord som perfektion, loyalitet, diskretion og en
utrættelig arbejdsindsats gik igen i talerne fra direktør Ole Beith og områdedirektør Per Knudsen
ved det festlige morgenjubilæumsarrangement,
som markerede den sidste arbejdsdag efter 40
begivenhedsrige år.

Laura Birkemose Nielsen
Finanselev, Hanstholm
1. september 2021
Søren Prang Kjeldsen
Finanstrainee, Herning
1. september 2021
Benny Lund
Kreditdirektør, Thisted
1. september 2021
Birgitte Engsig Olesen
Support - Bolig, Thisted
1. september 2021
Jane Tilsted Smidt
Support - Bolig, Thisted
1. september 2021
Karina Hundahl Skaarup
Privatrådgiver, Thisted
1. oktober 2021
Anders Kristian Henriksen
IT-udvikler, Thisted
1. november 2021
Finn Lauritsen
Erhvervsrådgiver, Aulum
1. december 2021

Uddannelser
Amanda Lou Holmgaard Toft
Erhvervsrådgiveruddannelsen

Mogens Andersen
Afdelingsdirektør, Viborg
1. januar 2022
Susanne Vigsø Møller
HR-konsulent, Thisted
1. februar 2022
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Sparekassen var hurtigt med på ideen

Topmoderne dyrehospital i Herning
30. marts 2020 stod Dyrehospitalet Heden klar til indflytning. 750 m2 med topmoderne faciliteter placeret
midt i Herning. Fire dyrlæger er sammen om at drive
hospitalet, og der er alt, hvad der skal til for at give store som små kæledyr den bedste behandling.

helt nyt hospital. Dyrlæge Lars Jørgensen er bygherre og
indehaver af ejendomsselskabet, der ejer bygningen.
Sparekassen Thy har bidraget med rådgivning og finansiering, og netop rådgivning og hurtige svar er noget af
det, der er vigtigt.

Adressen er Dæmningen 23, og hospitalet ligger flot placeret i et grønt område og med nem parkering lige ved
døren. Der er højt til loftet i den flotte forhal, som huser
butik og ekspedition. Hospitalet er indrettet, så det giver
et behageligt miljø for både mennesker og dyr. Det rummer alle ønskelige faciliteter. Der er for eksempel ansat
en fysioterapeut, som har sit eget specialrum med træningsudstyr og vandbassin. Det nyeste bliver en CT scanner, som installeres i nærmeste fremtid.

De fire dyrlæger er sammen om at drive hospitalet, og
det går rigtig godt. De har oplevet en årlig fremgang på
20 %.

Fire partnere
Projektet fik liv, da Dyrehospitalet Midt Vest og Dyrenes
Lægehus fusionerede. Det gav grundlag for at skabe et

”

Vi er stolte af, at vi har været
med til at realisere og finansiere dette vellykkede projekt.
Peter Bækkelund Rasmussen
Afdelingsdirektør
Sparekassen Thy, Herning
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”

Vi har fået en flyvende start og nyder forholdene. Vores største udfordring er faktisk
at skaffe arbejdskraft. Vi kan godt bruge en
ekstra dyrlæge eller to, fortæller Lars Jørgensen.

Flest hunde og katte
Hunde og katte udgør langt størstedelen af patienterne,
og de har hver deres område med foder, udstyr og behandlingsrum.

”

Sparekassen er hurtige
med rådgivning og svar. Det
giver en god tryghed.
Lars Jørgensen
Dyrehospitalet Heden

Indehaver af ejendomsselskabet
og partner i driftselskabet

Lars har hentet inspiration til indretningen fra besøg på
dyrehospitaler over hele landet. Kundeområdet er også
meget vellykket med flotte lamelpaneler på væggene og
inventar, som er bygget i krydsfiner.

Erhvervskunderne
er vigtige for
Sparekassen Thy
Det fremgår også tydeligt i den nye
"Bedst til kunder" - strategi:
- som du også
kan læse
mere om på
side 15

FORMÅL:
ERHVERV

Alle kæledyr er unikke og vigtige for deres ejere. Vi har fokus på tryghed og trivsel, fortæller Lars. Vi har også døgnvagt, så der er hjælp at hente i akutte situationer. Vi har
rigtig mange kompetencer her i huset og oplever også, at
kunder henvises til os fra nær og fjern.

Sparekassen Thy
er den foretrukne sparringspartner for erhvervskunderne i markedsområdet, hvor kompetencer
og brancheindsigter er med til at
skabe merværdi for kundernes
virksomheder.

Bliv dyrlæge!
Den fremtidige udfordring for branchen bliver mangel på
arbejdskraft. Derfor er Lars også engageret i at udbrede
kendskabet til dyrelægeuddannelsen og skabe mere attraktive forhold for de studerende.

”

Vi har kompetencer og styrke
til at løfte finansieringen af både
små og store projekter.
Bassethunden Floridor
virkede meget tilpas med
en kæletur til ære for
fotografen. Hundeejerne
udgør ca. 80% af kunderne, og i dag foretrækker
de fleste familier små
hunderacer.

Nikolai Krogh-Hansen
Områdedirektør - Erhverv
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Bæredygtig uddannelse
til vore erhvervsrådgivere
Det står klart, at bæredygtighed bliver mere og mere
vigtigt i samfundet. Der er stor folkelig opbakning til
den grønne omstilling, og der tænkes grønne muligheder ind alle steder. Det mærker vi også her i sparekassen, hvor både privat- og erhvervskunder efterspørger
bæredygtighed i rådgivning og produkter.
I Sparekassen Thy tilbyder vi en række grønne finansierings- og investeringsmuligheder, og rådgiverne bliver
løbende uddannet til at kunne hjælpe og vejlede. På erhvervsområdet kan det også handle om energioptimering, finansiering, investering eller mulighederne for at
søge støtteordninger og grønne puljer.
Tonja H. Korsgaard, erhvervsrådgiver i Sparekassen Thy,
oplever i høj grad, at erhvervskunderne efterspørger viden om, hvordan de skal forholde sig til bæredygtighed.
Derfor gennemgår alle erhvervsrådgivere uddannelse i
bæredygtighed. Vi ønsker at bidrage med løsninger og
forretningsmuligheder, som kan være med til at fremtidssikre virksomhederne og leve op til fremtidige krav
om bæredygtighed, fortæller Tonja, som har været med

”

fra starten på Finanssektorens Uddannelsescenters rådgiveruddannelse målrettet bæredygtighed.
Omstillingen er et fælles projekt, hvor vi stiller vores viden til rådighed for kunderne, så de kan træffe beslutninger om bæredygtighed, muligheder og risici på et oplyst
grundlag, siger Tonja.
Konkurrencemæssige fordele
Med vores viden, brancheindsigt og personligt kendskab
til de enkelte virksomheder er vi en sparringspartner,
som kan være med til at gøre bæredygtighed overskueligt og konkret. Det er med til at gøre virksomhederne
mere konkurrencedygtige og ruste dem til fremtiden, da
både lovgivningen og kunder i fremtiden sandsynligvis
vil efterspørge grønne muligheder.
De virksomheder, der formår at omstille sig rettidigt til
den grønne virkelighed, spås en konkurrencemæssig
fordel. Her ønsker vi at bidrage til, at vore kunder står så
stærkt, som det overhovedet er muligt.

Vi kan ikke spå om fremtiden, men det står
klart, at bæredygtighed fylder mere og mere
Tonja Hjaltelin Korsgaard
Erhvervsrådgiver

FN´s 17 verdensmål
Bæredygtighed er vidtfavnende. Det forstår man hurtigt,
når man læser om verdensmålene:
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse,
bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer
ligeledes på at fremme fred, sikkerhed, stærke institutioner og på at styrke internationale
partnerskaber.
Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Og alle lande skal bidrage. Uagtet landenes
forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab.
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Garantmøder 2022

Glæd dig!

Glimt fra garantmødet i Gråkjær
Arena i Holstebro i 2018.

Koncert med Hjalmer

Selv om COVID-19 fortsat udfordrer os, håber vi, at vi til november 2022 kan gennemføre fem gode garantmøder. Datoerne er fastlagte, og vi glæder os til at møde en masse
garanter til nogle hyggelige aftener.
Genoplev - eller har du din første deltagelse tilgode?
Er du en af dem, der endnu ikke har deltaget i et garantmøde,
håber vi, at du i 2022 vil tilmelde dig.
Du skal bare tilmelde dig, møde op og hygge med de andre
garanter. Vi giver et indblik i, hvad der sker i Sparekassen Thy
og serverer en god middag. Aftenen slutter af med en koncert
med populære og TV-kendte Hjalmer.

I 2021 var Hjalmer med i TV2
”Toppen af poppen” og har bl.a. hittet med sangene: ”Kongespil”, ”Dig og mig”, og ”Istedgade”.

Garantmøder 2022

1. november, Thisted
2. november, Thisted
3. november, Hanstholm
8. november, Hurup
9. november, Holstebro

Repræsentantskabs

VALG

2022

Sparekassens repræsentantskab vælges af garanterne. I 2022 har
vi igen valg til repræsentantskabet, hvor mange af de nuværende
repræsentantskabsmedlemmer forhåbentlig genopstiller.
Men vi håber også, at der er nye kandidater, der ønsker at lade sig
opstille til valget til vores repræsentantskab.

Alle gara
nter
modtage
rb
i løbet af rev i e-Boks
eft
man kan eråret, når
stemm
tilmelde e og
sig
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Set og sket i
sparekassen

Herning-afdelingen inviterede kunder til
premiere på den nye James Bond film

Sparekassen bød indenfor i Toldboden til netværksmøde for håndværksvirksomheder

Holstebro-afdelingen er med til at finansiere en stor
nybygget svinestald i Hjerm og bød på øl og saft ved
Åben Stald arrangementet.

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

Endelig kunne Sparekassen Thy og Krone Kapital
fejre indflytning i det gamle posthus i Nykøbing.
Der blev indbudt til fredagsbar.

Solen skinnede på erhvervsafdelingens
årlige kapsejlads for erhvervskunder. Det
blæste heldigvis også lidt.

Det handlede både om lokal foretagsomhed og bæredygtighed, da sparekassens talenthold var på besøg hos emballagevirksomheden Kellpo A/S

Cold Hawaii Games 2021 - igen med Sparekassen Thy og Sparinvest som hovedsponsor

Hvidbjerg-afdelingen overrakte kontant sponsorat fra Sparekassen Thy og Sparinvest til ny
aktivitetsplads i Tambohus.
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Sparekassen Thy har søsat en ny strategi:

Bedst til kunder er målet

Sparekassens historie rækker snart 200 år tilbage.
Udviklingen er gået fra kugleramme til højteknologi.
Meget er automatiseret, men vi prioriterer stadig den
nære og direkte kundekontakt. Det er også et omdrejningspunkt i vores nye strategi ”Bedst til kunder”.
Når Voxmeter måler kundetilfredsheden hos de danske
bankkunder, er vi gennem årene kravlet pænt opad i tabellen. Seneste måling for 2021 placerer os endnu engang
på en flot 3. plads. Altså, vi er det 3. bedste pengeinstitut
i Danmark!
Det er vi stolte af – men ikke tilfredse med
Vores mål er, at vi i 2025 har Danmarks mest tilfredse kunder og dermed indtager førstepladsen som landets bedste pengeinstitut. Det er et ambitiøst mål, som ikke kom-

mer af sig selv. Derfor har vi iværksat
en lang række initiativer og indsatsområder, som vi løbende vil udvikle
og forbedre i de kommende år.
Disse initiativer går bl.a. ud på, at
arbejde mere effektivt og dermed frigive mere tid til nærvær
med kunderne. Vi vil bruge flere
ressourcer på at optimere systemer og produkter, så vi
bliver de bedste til at levere lige præcis det, som kunden
efterspørger.
Vækst er vigtigt, men det skal ske på en bæredygtig
måde, så den bidrager til vores solide forretning, og samtidig skaber værdi for både kunder og medarbejdere.

Udvikling er fortsat vigtig
Man kan naturligt spørge ”hvorfor”, når vi ofte taler om, at Sparekassen Thy skal blive
større og stærkere. En anekdote i den forbindelse kan knyttes til dette billede.
I 1970 fusionerede Landbosparekassen og
Sparekassen for Thisted Amt. Formålet var
at få tilstrækkelige finansielle og organisatoriske ”muskler” til fortsat at kunne leve
op til kundernes forventninger og yde den
bedste service. Fusionen skabte fundamentet for Sparekassen Thy.
Filialer også uden for Thy
Tanken bag datidens fusion understøtter
nutidens behov, hvor der også skal mere
og mere kraft til at drive pengeinstitut. Det
så vi allerede i 2002, hvor sparekassen for
første gang udvidede uden for Thy ved at
oprette filialer i Holstebro og Aulum. Det er i

år 20 år siden, og nu henter vi 30 % af vores
forretningsomfang i vores seks afdelinger
syd for fjorden. Viborg-afdelingen kom til i
2017, og vi er overbeviste om, at det ikke er
den sidste udvidelse af vores forretning.
Lokal og bæredygtig
Når vi i nutiden siger, at vi skal skabe en
større og stærkere sparekasse, er det fordi, vi vil sikre, at vi til enhver tid har en bæredygtig og lokal sparekasse, der kan give
kunderne den allerbedste service og tilbyde de helt rigtige produkter. Det kræver, at
vi udvikler os hele tiden.

Jørgen Pedersen (TV) og Gunde
Lindvald var den første direktion i
Sparekassen Thy, og Poul Jensen (TH)
afløste Gunde Lindvald i 1983.
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Vind

flotte karafler
fra Retap
Vi trækker lod om 5 stk.

Klik ind på
www.sparthy.dk/karaffel
og tilmeld dig konkurrencen.
Vi trækker lod om 5 stk.,
og vinderne får direkte
besked den 30. marts.

Carafe fra Retap - dansk prisvindende design

1, 2 ltr. • Enkel, elegant og meget funktionel – både når du hælder
op, men også når den skal rengøres • Brug karaflen på et veldækket
bord eller i dagligdagen, hvor den tåler både opvaskemaskine og
mikroovn • Karaflen er fremstillet af op til 30% genanvendeligt
materiale og fri for PVC, bisghenol A (BPA) og phthalater.
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SJournalen er miljøvenligt lokalt
produceret og klimakompenseret
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