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Årsregnskab 2022

Godt resultat 
i en svær tid  
 

Overskud 2022:
121 mio. kr. før skat

2

”

Vi står på et meget 
stærkt fundament med 

en kapitalprocent på
28,3 %

I 2022 har vi en 
udlånsvækst på 

hele 7,4%

”

Sparekassen Thy kan præsentere et solidt resultat i et år, hvor 
kunderne trods inflation og rentestigninger fortsat viser robust-
hed.
 
Sparekassen Thys samlede resultat før skat lander i 2022 på 121 mio. 
kroner, noterer direktør Ole Beith sig med tilfredshed: 

- Det er et godt og tilfredsstillende resultat i et år, der for både vores 
kunder og samfundet omkring os, må siges at være svært, fortæller 
han.

Der er nu ikke noget i regnskabet, der endnu giver bekymrende pan-
derynker på kundernes vegne. Med en nedskrivningsprocent på 0 
viser både kunderne og Sparekassen Thy robusthed:

- Vores kunder har været kriseklare, og det samme er vi. Sammen 
med resten af den finansielle sektor har vi forberedt os på, at kri-
sen kan slå igennem i kundernes økonomi, og det har den altså ikke 
gjort endnu. Men det er vores forventning, at det sker inden længe, 
og derfor har vi over tid opbygget en krisebuffer på 101 mio. kr. til at 
imødegå tab, fortæller Ole Beith

Høj aktivitet og rentestigninger slår igennem i regnskabet
Den generelle markedsuro er et element, der smitter af i det samle-
de årsregnskab. Med en beholdning af aktier og obligationer på 3,4 
mia. kroner, noterer Sparekassen Thy et minus på 44 mio. kroner i 
posten kursreguleringer.

På indtægtssiden har der været fremgang på flere områder. Et re-
kordstort antal kunder har efterspurgt rådgivning, overblik og be-
regninger på omlægning af realkreditlån. Det har givet høj aktivitet 



Ole Beith
Direktør

Udlån

Antal kunder
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og øgede gebyrindtægter, som er steget 18% i forhold til sidste år. 
Samtidig er udlånet steget med 7,4% i forhold til 2021. 

Et andet særligt positivt bidrag til årsregnskabet er sparekassens 
leasingselskab, Krone Kapital. De har haft et fantastisk år og leverer 
et rekordresultat på 25,4 mio. kr. efter skat. 

Målsætning om at blive bedst til kunder kræver investeringer
I Voxmeter-rapporten ”Årets Bedste Banker” blev Sparekassen Thy af 
kunderne i 2022 kåret som Danmarks næstbedste bank. Sparekassen 
har en dog en vision om at blive nr. 1, og det koster bl.a. på øgede 
investeringer og flere specialiserede medarbejdere. Således er om-
kostningerne steget med 12% i forhold til sidste år:

- Vi er optagede af at have stærkere systemer og værktøjer ud mod 
kunderne, så vi kan levere præcist, det der er brug for. Det gælder in-
den for IT-sikkerhed, bedre rådgivningsværktøjer inden for forsikring 
og pension og ikke mindst vores nye investeringsplatform, Sparekas-
sen Thy Investor, der blev lanceret sidste måned, fortæller Ole Beith.

Solidt udgangspunkt for 2023
Sparekassen Thy står på et solidt fundament med en egenkapital på 
2,2 mia. kroner og en kapitalprocent på 28,3%. Alligevel kigger direk-
tør Ole Beith ind i 2023 med en vis spænding:

- Vi har vores opmærksomhed rettet mod, hvordan den nuværende 
uro kommer til at ramme vores kunder. Hvor meget vil renten stige, 
og hvornår kommer der styr på inflationen? Uanset hvad vej vinden 
blæser, har vi dog et meget solidt udgangspunkt til at imødekomme 
de udfordringer og udsving, der kommer.

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje. 
   Tallene for 2022 er foreløbigt opgjorte tal pr. 15. februar 2023       

Tal i mio. kr. 2022 2021
Nettorente- og gebyrindtægter 434  361 
Årets resultat før skat 121 191
Årets resultat efter skat 103 156

Kapitalprocent 28,3 27,3
Udlån 5.083 4.734
Indlån 9.685 9.311
Forretningsomfang* 37.761 36.905
Egenkapital 2.231 2.123
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Energi på havnen i Thisted
Fremtidens tankstation er kommet til Thy. Kvix - tankstationen, 
der har ligget på Østerbakken i Thisted siden 1953 - er som den 
første i Danmark forvandlet til en ren el-station. Men det er 
ikke kun tankstanderne, der er forandrede. Butikken, maden, 
oplevelsen og stemningen har alt sammen fået en tur.

Idéen lå ligefor. Samfundet elektrificeres, salget af elbiler buldrer 
afsted og turismen i Thy har aldrig haft det bedre. Turister fra både 
København, Norge og Sverige finder vej til vestkysten, så hvilke 
behov kan vi dække for elbil-ejerne, der kommer til vores område? 

- Beliggenheden på havnen er perfekt til elladestandere. Vi har 
byens bedste udsigt lige ud til Limfjorden og med en central pla-
cering midt i byen, er der masser af muligheder for at få tiden til 
at gå, mens bilen lader op, fortæller Claus Sørensen, der er idéman-
den bag det nye Kvix.

Fra idé til virkelighed var der flere ting, der skulle gå op. Der skulle 
etableres samarbejder med både Thisted Kommune, Clever, der 
står for selve ladestanderne og Thy-Mors Energi, der skulle sikre 
infrastrukturen for de seks nye ’superchargers’, der er markant 
større end de ladestandere, der på dét tidspunkt var at finde i Thy. 
Men det var ikke det vigtigste:

- Jeg skulle finde en dygtig forpagter, der havde energi og gå-på-
mod til at drive det, fortæller Claus Sørensen, som vidste præcis, 
hvem han gerne ville have i front.

Den gamle elev kom tilbage til Kvix
Nanna Saugbjerg hedder forpagteren, der har stået i spidsen for 
at udvikle og drive det nye Kvix siden slutningen af 2021. Hun var 
elev på Kvix i årene 2012-2015, og da hun tog afsked med Claus og 
skulle videre i karrieren, var det ikke med et farvel, men med et 
på gensyn:

- Jeg vidste, da jeg stoppede, at jeg ikke var færdig med Kvix. Så da 
den her mulighed kom, var jeg slet ikke i tvivl. Jeg har altid gerne 
villet have mit eget, og i den her form – hvor jeg ikke er helt alene, 
men har et samarbejde, hvor Claus altid kun er et opkald væk – det 
har været en drømmestart, fortæller Nanna Saugbjerg.

Den gode stemning på farten
Der er ikke meget, der signalerer tankstation, når man kigger på 
det nye Kvix. Udvendigt er bygningen beklædt med træ. Der er 
bygget en stor trætrappe på bagsiden ud mod fjorden, hvor man 
kan sidde og spise en is. Indeni er de klassiske lysstofrør supple-
ret med hyggelige lamper. Menuen er opdateret med salater og 
grillede sandwich, der er god kaffe og flere af de klassiske tank-

stationsprodukter er fjernet fra 
sortimentet.

- Som den første rene elladesta-
tion har vi valgt at gentænke 
konceptet. Der kommer færre 
kunder, der lige skal ind og tanke 
og handler impulsivt på farten, til 
gengæld får vi flere kunder, der 

Claus Sørensen og Nanna Saugbjerg
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kommer for maden og en god kop kaffe. Hvis man oplader bilen 
og skal have en halv time til at gå, så er det vigtigt, at her er rart at 
være, fortæller Nanna Saugbjerg

Arbejdet gik i gang – og så kom krigen til Europa
Knap var det første spadestik taget til ombygningen, før Rusland 
gik ind i Ukraine. Med det førte energistigninger, prisstigninger 
og rentestigninger. Der kom forsinkelser på etableringen af lade-
standerne, så butikken var pakket ind i stillads og gravearbejde de 
første mange måneder. Derfor har det ikke været ren lykke at være 
selvstændig i 2022.

- Det har været et vildt år, hvor ingenting er gået, som vi havde 
regnet med. Vi kunne lynhurtigt se, at vores budgetter ikke holdt, 
men der har jeg altid den positive hat på - jeg er fx sådan en, der 
det ene øjeblik afslutter et opkald om, at slik stiger 35% i pris fra 
næste måned, og så tænker jeg ’vi skal videre – nu går jeg ud og 
sælger 100 sandwich’, fortæller Nanna med et grin.

Samarbejdet med Sparekassen Thy giver energi
Når ingenting går som man regner med, kan man godt tænke, at et 
opkald fra banken kan give hovedpine. Men ikke hos Nanna.

- Jeg har et fantastisk samarbejde med Tonja fra sparekassen. Hun 
er god til at ringe, og hver gang jeg har talt med Tonja, har jeg for-
nyet energi. Sparekassen Thy har hele tiden troet på projektet – og 
at have den tillid i ryggen fra sin bank er afgørende for at holde 
energien oppe. Derudover er Tonja god til at se både mine stærke 
sider, og hvor jeg kan have brug for ekstra fokus, fortæller Nanna.

Og hvad så med fremtiden?
Kvix kigger ind i sin første rigtige højsæson her til sommer. Isen 
er på frost, brødet er friskbagt og de sidste forskønnelser er ved 
at være på plads. Nu venter turisterne. For Nanna Saugbjerg bliver 
sæsonen også med fokus på at teste og eksperimentere med den 
nye slags tankstation:

- Når vi kigger ud i fremtiden, tror jeg, at vi fortsat arbejder på at 
blive endnu mindre tankstation og mere en hybrid mellem en 
café, et frokoststed og et ishus. Man kan stadig komme ind efter 
en pakke cigaretter, en lottoseddel eller en chokoladebar, men der 
skal være mere hygge over det, slutter Nanna.

Tonja Hjaltelin Korsgaard (t.v.) sam-
men med Nanna på den populære 

trætrappe ud mod fjorden
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Nyhed: Sparekassen Thy Investor

Sparekassen Thy Investor er ikke bare en handelsplatform til køb 
og salg af værdipapirer, men et værktøj, der i højere grad under-
støtter de individuelle investeringsbehov. 

Det betyder, at alle kunder i Sparekassen Thy nu har adgang til en 
brugervenlig og moderne investeringsplatform, hvor de samtidig 
har deres personlige rådgiver lige ved hånden.

Det får du med Sparekassen Thy Investor:
• En investeringsplatform, der er nem at navigere og handle i.
• Bedre overskuelighed og overblik over udviklingen på  

de forskellige investeringer.

• Gode muligheder for afkastrapporter og relevante nyheder.
• Investeringsplatformen kan tilpasses efter dine personlige behov.
• Forslag til forskellige temaer.

Som kunde i 
Sparekassen Thy 

har du nu adgang til 

Læs mere og se bl.a. videoguides på 
www.sparthy.dk/sparekassenthyinvestor

en af verdens bedste 
investeringsplatforme



Jubilæum
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Idéen voksede i Sparekassen Thy tilbage i midt 
halvfemserne: Thyboer, der formår at sætte 
Thy på landkortet inden for erhverv, sport, 
kultur og turisme skal hædres. 

Sammen med Thy Erhvervsforum fik Sparekas-
sen Thy gjort idéen til virkelighed - og således 
gik det til, at Årets Thybo nu er blevet uddelt 
for 25. gang ved Thy Erhvervsforums nytårskur 
i januar. Med prisen følger en bronzestatuette 
af Thisted-pigen. Et kunstværk udført af kunst-
neren Henning Wienberg, som Sparekassen Thy 
erhvervede rettighederne til i 1998.

Her ses alle 25 prismodtagere.  
Fælles for dem er, at de har gjort en 
stor indsats i Thy og for Thy.

2022: Søren Lukassen
2021: Erik og Søren Hundahl
2020: Carsten Sandbæk Kristensen
2019: Lars Riis
2018: Jan Hansen
2017: Casper Steinfath
2016: N.C. Christensen
2015: Mogens Nielsen
2014: Jes Holm Sørensen
2013: Hans Peter Jarl Madsen
2012: Preben Nørgaard Christensen
2011: Niels Jørgen Pedersen
2010: Cold Hawaii
2009: Per Bjørndal
2008: Henrik Amby Jensen
2007: Ditte Svendsen
2006: Ulrik Malle
2005: Peter Klemensen
2004: Mogens Nielsen
2003: Søren Dahl
2002: Thomas Jørgensen og Klaus Sørensen
2001: Lars Toft Hansen
2000: Brdr. Bent og Henning Søgaard
1999: Jesper Grønkjær
1998: Christian Christiansen
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Hollandsk foretagsomhed i det vestjyske

For Jacob Politiek er der altid et næste skridt

Jacob Politiek er landmand helt ind i knoglerne. Han drev et 
landbrug i den nordlige del af Holland med omkring hundrede 
årskøer indtil 2016, hvor han og familien rykkede til Danmark. 
I dag er bedriften en familievirksomhed, der er vokset til 1300 
årskøer, og familien kigger kun én vej: fremad!

- Ferie?... Nah, det er ikke så vigtigt for mig.

Ordene kommer fra Jacob Politiek. Vi sidder rundt om spisebordet 
med hele familien for at høre om, hvordan familieforetagendet 
har udviklet sig i så hastigt et tempo, siden de trak teltpløkkerne 
op og rykkede fra Holland til Danmark i 2016. Tallene taler for sig 
selv. De overtog et landbrug med 550 årskøer og to ejendomme. 
Her knap 7 år senere er de to ejendomme blevet til fem, de nye 
staldbygninger skyder op i et tempo, der tager pusten fra de fle-
ste. Der dyrkes 800 hektar med grovfoder og staben tæller, for-
uden familien, 10 medarbejdere, der er med til at passe og malke 
de 1300 årskøer, der er tilknyttet bedriften.

Og så er vi tilbage ved ferien. Eller fraværet af samme. For det er 
ikke arbejdsfrit at udvikle et landbrug. Arbejdsdage på 14-16 timer 
er hverdag, og hvis der bliver plads til et par fridage i løbet af året, 
så må det også kunne gøre det, siger Jacob. 
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Hele familien er involveret
Jacob og hans kone Aukje har fire børn, tre sønner og en datter. Det 
var da to af sønnerne, Rommert og Wybren, skulle til at være en del 
af bedriften, at familien kiggede hinanden i øjnene og blev enige 
om at flytte til Danmark. 

- I Holland er jordpriserne meget høje. Det var svært for vores søn-
ner at få foden inden for, og derfor flyttede vi sammen til Dan-
mark, fortæller Jacob.

I dag ejer og driver de landbruget sammen. Lillesøster Elvira går på 
landbrugsskole og er lige nu i praktik hos… ja, sin mor, far og sine 
to brødre. Her er de fælles om det hele. Og malkekvæg har de alle 
”fået ind” med modermælken. Jacobs far, farfar, oldefar, tipoldefar 
– og sådan kan vi blive ved – har altid arbejdet med køer.

- Det ligger i vores gener, at vi elsker køer. En ko er bare et helt spe-
cielt dyr. Tænk at man kan putte 50 kg foder ind i den ene ende, og 
så kommer der mælk ud i den anden. Køer er gode og nemme at 
arbejde med. Hvis du behandler dem godt og sørger for de trives, 
så leverer de, fortæller Jacob.

Mere virksomhedsleder end landmand
Jacob startede egentlig sin karriere som økonomikonsulent. Her 
rådgav han andre landmænd om alt fra optimering, foderprisaf-
taler og effektivitet. Efter fire år begyndte en tanke dog at vokse 
i ham:

- Jeg sad med al den her viden om, hvordan man gør landbrug til en 
økonomisk god forretning. Og på et tidspunkt slog det mig – hvor-
for bruger jeg ikke den her viden i noget, der er mit eget? 

Og således sluttede arbejdet som konsulent.  I det daglige arbej-
de har Jacob derfor lige så meget fokus på alt det rundt om drif-
ten, som arbejdet med selve malkekøerne. Og han er god til det. 
Køerne går med de såkaldte ’transponders’, der overvåger alt fra 
aktivitetsniveau til foderindtag. Logistikken er optimeret, leveran-
døraftaler bliver forhandlet godt på plads, og der foretages de rig-
tige investeringer på det rigtige tidspunkt, så både fodermængde 
og omkostninger står mål med ydelsen. Og køerne de giver mælk. 
Godt med mælk.

En fremtid med energi i
Når vi kigger nogle år frem, så er der både tanker om at vokse end-
nu mere og visioner om at tænke energiproduktion ind i bedriften.

- Vi vokser og vi skal vokse. Det kræver volumen at gøre det godt. 
Jo større vi er, jo mere specialiserede kan vi blive, og jo større sik-
kerhed har vi i forhold til de skærpede miljøregler vi kigger ind i, 
fortæller Jacob med henvisning til de CO2-afgifter, der kan være 
på vej, når man vejer stemningen i det politiske landskab. Og her 
kommer energien ind i billedet:

- Som branche har vi en mulighed for at tænke energiproduktion 
ind i det, vi laver. Vi skal have fokus på bæredygtighed, CO2, gen-
brug, men jeg ser særligt muligheder inden for energiproduktion 
som for eksempel biogas, fortæller han.

Forståelse og oprigtig interesse fra Sparekassen Thy
Familien Politiek skiftede til Sparekassen Thy i 2019 i forbindelse 
med opførelsen af en ny staldbygning. Og Jacob Politiek er med 
egne ord ’supertilfreds’:

- Vores rådgiver, Søren, har forståelsen og en oprigtig interesse 
i, hvad vi render og laver. Med Sparekassen Thy holdes møderne 
herude ved os, hvor køerne er, og hvor forretningen er. Jeg skal 
ikke komme ind i et mødelokale hos dem. Søren undersøger, lytter 
og vender tilbage, han kontakter os og spørger hvordan det går. I 
starten havde jeg en lille tvivl, om Sparekassen Thy var store nok 
til os, men tvivlen er gjort til skamme. Det er bare et super godt 
samarbejde, slutter Jacob.

Hovedgården nær Ørnhøj set fra oven.

”Supergodt”, siger Jacob om samarbejdet med Søren B. Kristensen 
(t.v.) fra Sparekassen Thy i Aulum. 

Næste generation har også landbrug i blodet. Tre ud af fire børn 
tager aktivt del i arbejdet på gårdene. 
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24 rådgivere har været på 9-ugers overbygnings-uddannelse i 
personforsikringer hos Nærpension. For kunderne vil det give 
mere kvalificerede rådgivningssamtaler om pension og forsik-
ringer, så de får overblik og sikkerhed for, om de har den dæk-
ning, de har brug for.

Selvom forsikringer og pension er noget, som de færreste begej-
stres af, så er det noget, vi meget gerne vil rådgive om i Sparekas-
sen Thy. Det har nemlig stor betydning for den enkeltes livskva-
litet, om man er dækket ordentligt, så man har sikkerhed for, at 
man ikke oplever store økonomiske forandringer, hvis man bliver 
ramt af kritisk eller længerevarende sygdom.

Få overblikket over din situation
Forsikringer kan hurtigt blive lidt svære at forholde sig til. Det er 
ikke noget, du har brug for her og nu, men når du endelig har, 
hvordan er du så stillet? Med vores rådgivningsplatform kan vi på 
en enkel og visuel måde vise, hvordan din økonomiske situation 
forandrer sig afhængig af din dækning, og det kan hjælpe dig med 
at træffe beslutninger om, hvordan og i hvilket omfang, du vil for-
sikres. Og nu er vi blevet endnu bedre. 

Uddannelse i personforsikringer

Har du den dækning, du har brug for 
ved sygdom og dødsfald?

Få visualiseret din fremtid
Med den nye uddannelse i forsikringer er vores rådgivere blevet 
endnu dygtigere til at spørge ind og afdække, hvad der giver dig 
ro i maven – og hvor finmasket et sikkerhedsnet, du ønsker dig. 
Vi kan opstille forskellige livsforløb og på den måde tydeliggøre, 
hvad dine valg i dag betyder for din fremtid på en overskuelig og 
visuel måde, der er til at forstå. 

- Det vigtigste for os er, at kunderne har den rigtige dækning. At de 
ikke skal gå fra hus og hjem, hvis de f.eks. ender i en situation, hvor 
de ikke kan passe deres arbejde mere. 

Det handler om tryghed uanset hvad der sker, og derfor er det en  
vigtig del af vores rådgivning,  fortæller Investerings- og pensions-
rådgiver, Jesper Lyngø Pallesen, der har været ansvarlig for uddan-
nelsesforløbet i samarbejde med konsulenter fra Nærpension.

Forsikrings-
rådgivningen er 

styrket med 
målrettet 

uddannelse



Voxmeteranalyse

Sparekassen Thy er Danmarks 
næstbedste pengeinstitut
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Der var glæde at spore i Sparekassen Thy, da analyseinstitut-
tet Voxmeter i januar offentliggjorde resultaterne af deres 
årlige, landsdækkende bankanalyse. Her indtog Sparekassen 
Thy nemlig en flot andenplads.

Undersøgelsen er foretaget ud fra en lang række parametre, her-
under kundeloyalitet, image og omdømme. 62.000 bankkunder er 
blevet interviewet med udgangspunkt i 13 forskellige spørgeske-
maer, og det er disse data, der ligger til grund for den samlede 
placering.

Sparekassen Thy bedst på flere områder
Analysen viser, at Sparekassen Thy er den bank, der har de mest lo-
yale kunder, og hvor kunderne har størst tillid til bankens økonomi. 
Også på helt konkrete ydelser som proaktiv rådgivning, personlig 
kontakt, indfrielse af kundernes behov og tilgængelighed ligger 
sparekassen nummer et.

Altid kompetent, god, 
ærlig og velment rådgivning. 

Hos Sparekassen Thy føler man 
sig ikke bare som et 
nummer i rækken.

”
Har en virkelig god 

rådgiver som vi har haft i 
mange år. Hun forstår os og 

vores økonomi.

”
Vi bliver altid taget godt 

imod, når vi kommer, og så 
er det så dejligt personligt 

og hyggeligt at 
komme derned.

”

Kundecitater
Afgivet af egne kunder 
i kundetilfredsanalyse 
gennemført i januar 
2023.

Glæde i Sparekassen Thy
Sidste år indtog Sparekassen Thy tredjepladsen i undersøgelsen, 
og er dermed rykket en placering op. Det glæder Ole Beith, direktør 
i Sparekassen Thy:

- Noget af det, vi bliver målt på, er kundeloyaliteten. Langvarige re-
lationer med vores kunder er vigtige og afgørende for Sparekassen 
Thy. De gode kundeoplevelser er afgørende for os, og analysen vi-
ser, at vi har den absolut største andel af superloyale kunder målt i 
hele landet. Herudover belønnes vi for vores ansvarlighed og vores 
evne til at give kunden et godt økonomisk overblik, fortæller Ole 
Beith.

Han peger på, at Sparekassen Thy bruger styrken til at skabe gode 
oplevelser med plads til det rigtige serviceniveau, relevante pro-
dukter og nærhed med kunderne:

- Kunderne forventer tilgængelighed og hastighed i en grad som 
aldrig før. Det anerkender vi, og arbejder hele tiden med at tilpasse 
os organisatorisk og systemmæssigt til at kunne efterkomme kun-
dernes ønsker, slutter Ole Beith.

Kilde: Den årlige rapport "Årets Bedste Banker 2022" 
foretaget af analyseinstituttet Voxmeter

1

3
2

Sparekassen
Thy

Arbejdernes
Landsbank

Ringkjøbing
Landbobank
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Nu forbedres vilkår 
for garantkapital

Sparekassen Thy udvikler sig i forretningsomfang, i antal kun-
der og i antal medarbejdere. Udviklingen af sparekassen og 
rentestigningerne i samfundet gør, at vilkårene for vores ga-
rantkapital tilpasses.

Derfor hæves renten på garantkapital fra 3% til 3,5%*, mens den 
øvre grænse for garantkapital hæves fra 100.000 kr. til 250.000 kr.  

-  Vi ser det som en helt naturlig udvikling, fordi vi vokser som 
forretning og bliver større. Her skal garantkapitalen følge med og 
bidrage til at udvikle og styrke sparekassen, så vi til enhver tid kan 
bakke op om vores kunders ønsker, fortæller direktør Ole Beith.

Garanterne er vigtige for os
Det er vigtigt for os at have vores garanter tæt på. Det er eksem-
pelvis dem, der vælger vores repræsentantskab, hvorfra vores be-
styrelse vælges. Vi sætter også pris på at møde garanterne til de 
populære garantmøder hvert andet år, hvor vi bl.a. informerer om 
sparekassens udvikling og mål, fortæller Ole Beith og tilføjer: 

Det at være garant-sparekasse har stor betydning for vores histo-
rie, kultur og spiller en rolle i, at Sparekassen Thy fortsat kan udvik-
le sig. Derfor er det også positivt, at vi nu kan forbedre vilkårene på 
garantkapitalen og dermed for de 13.000 garanter, der har tegnet 
garantkapital her i Sparekassen Thy.

Rådgivning og vilkår
God og grundig rådgivning er en forudsætning for indgåelse af 
aftale om tegning af garantkapital - eller forøgelse af den nuvæ-
rende kapital. 

Garantkapital er risikovillig kapital, og indgår i Sparekassen Thys 
egenkapital og er ikke dækket af Garantiformuen. Pengene er alt-
så tabt, hvis sparekassen går konkurs.

*Den angivne rente på garantkapital er baseret på en forventning 
til renteniveauet. Udbetalingen af renter sker 1. april året efter, 
under forudsætning af, at Sparekassen Thys repræsentantskab 
godkender renteniveauet. 

Forrentning af garantkapital:
 2022:  3,0%
 2023:   3,5% 

Maximum indskud af garantkapital
 2022:  100.000
 2023: 250.000

*



Vildt ansættelses-år i Sparekassen Thy: 

Aldrig før er så mange ansat samme år 
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31 medarbejdere havde første arbejdsdag hos Sparekassen Thy 
i 2022. Det er et rekordstort antal nye medarbejdere, og det 
afføder nye opgaver til HR-afdelingen, som mærker andre for-
ventninger fra de nye generationer i forhold til at skabe frem-
tidens arbejdsplads.

Fleksibilitet og individuel tilpasning. Hjemmearbejde og balance 
i hverdagen. Der er nye forventninger, når det kommer til rekrut-
tering og trivsel på arbejdspladsen, og det mærkes også i vores 
HR-afdeling, der har skullet tage imod de mange nye medarbejde-
re. Det fortæller HR-direktør Hanne Bro Odde:

- Vi mærker, at der ikke længere er én rigtig måde at gøre det på, 
når det kommer til arbejdsglæde. Hvad der virker for den ene, vir-
ker ikke nødvendigvis for den anden, og derfor har vi en fleksibel 
og individuel tilgang, når vi sidder overfor nye medarbejdere. Hvad 
skal der til for at skabe trivsel for lige præcis dig? Det har været 
vores fokus i forhold til de mange ansættelser i 2022, hvor særligt 
fleksibilitet og hjemmearbejde er efterspurgt.

Vækst og forberedelse på generationsskifter
I sparekassen er der en lang tradition for at være en arbejdsplads, 
hvor folk bliver – og det er vi stadig. Vi har fejret den første af de ti 
jubilarer, der i 2023 runder 25 og 40 år i Sparekassen Thy.

Samtidig er vi i en rivende udvikling, der har krævet flere kom-
petente folk i hele organisationen – både i de enkelte filialer og 
i stabene med nye medarbejdere på specialiserede poster inden 
for f.eks. IT, kredit og hvidvask. 

- Vi er stolte af, at vi har kunnet tiltrække dygtige og kompetente 
medarbejdere til hele vores organisation. Udover at vi har opnor-
meret flere steder, er de mange nye ansættelser også et led i det 
løbende generationsskifte og en forberedelse til den kommende 

tid, hvor flere medarbejdere inden for en årrække kigger ind i en 
pensionisttilværelse, fortæller Hanne Bro Odde.

DNA og kultur under udvikling
Når der kommer mange nye medarbejdere til, kan det være nær-
liggende at frygte, at kulturen kan komme under pres. Det er dog 
ikke en bekymring her i sparekassen:

- Vi er en organisation med nogle stærke og sunde værdier, der 
sætter retningen og rammerne for dagligdagen. Samtidig har vi en 
lang og markant historie om at skabe udvikling lokalt, som er en 
del af vores DNA, og det holder vi fast i. Men vi skal også udvikle os 
selv og vores kultur, og det sker helt naturligt i samspillet mellem 
nye og eksisterende medarbejdere og sammen med vores kun-
der”, afslutter Hanne Bro Odde. 

Nyansættelser i 
Sparekassen Thy

2018

16

2020

12

2021

20

2022

31

2019

12
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Lajla Romvig
Kundemedarbejder, Struer
24. november 2022

Marlene D. Overgaard
Erhvervsmedarbejder, Thisted 
1. december 2022

Andreas Lauridsen
Erhvervstrainee, Holstebro
1. december 2022

Jesper Henriksen
Privatrådgiver, Holstebro
1. december 2022

Jane Kjær Jensen
Kreditkonsulent, Kredit
1. december 2022

Lene Dahl Leed
Privatrådgiver, Aulum
1. januar 2023
 
Heidi Lykke
Erhvervsmedarbejder, Thisted
1. januar 2023

Robert Christensen
Erhvervsrådgiver, Viborg
1. januar 2023

Stefan Flydtkjær
Vikar, Ulfborg
16. januar 2023

Tina T. Sørensen
Kundemedarbejder, Thisted
16. januar 2023

Jonna Kristiansen
Teamleder af adm. pension, Investering
1. februar 2023

Claus N. Ehlers
Controller, Forretningsservice
1. februar 2023

Kristine Jensen
Erhvervsmedarbejder, Hurup
20. februar 2023

Jeppe Borregaard
Finanstrainee, Hurup
1. september 2022

Cecilie Nielsen
Finanselev, Struer
1. september 2022

Rebekka G. Rolighed
Finanselev, Danmark
1. september 2022

Sara B. Andersen
Finansbachelor, Thisted Privat
1. september 2022

Mette Sørensen
Supportmedarbejder, Investering
1. september 2022

Henrik S. Larsen
Investeringsrådgiver, Investering
1. september 2022

Nicholaj Thomsen
Finanstrainee, Herning
1. september 2022

Lone Jepsen
Kundemedarbejder, Herning
1. september 2022

Casper Thomsen
Finanstrainee, Danmark
1. september 2022

Anette T. Klemmensen
Kundemedarbejder, Aulum
1. oktober 2022

Birthe Friis Glerup 
Kundemedarbejder, Viborg
17. oktober 2022

Mette Olesen
Privatrådgiver, Herning
1. november 2022

Nyansættelser

Personalenyt
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Louise Breinholt
AML-ansvarlig, Forretningsservice
Den Ny Leder

Ane Liebing Grøngaard
Kommunikationskonsulent
Master i Kommunikation & Speaking

Peter Bækkelund
Privatdirektør
1. februar 2023

Jakob Hedegaard Madsen
Forretningsudviklingsdirektør
1. februar 2023

Nina Brae Schjødt
Afdelingsdirektør, Hurup
1. november 2022

Martin T. Hedegaard
Souschef, Hurup
1. november 2022

Uddannelser

Udnævnelser

Jubilæum

Grethe Førby Løgsted 
25 års jubilæum 12. januar 2023

Den 12. januar 2023 kan kundemedarbejder Grethe Førby Løg-
sted, 45 år, fejre 25-års jubilæum i Sparekassen Thy. Grethe 
startede efter handelsskolen som vikar og kassemedarbejder 
i afdelingen i Hurup, hvor hun var et halvt år, indtil hendes 
elevtid officielt startede i Thisted. Som elev var Grethe forbi af-
delingen i Vildsund. Hun afsluttede sin elevtid i Thisted og har 
fungeret som privatrådgiver frem til 2022, hvor hun skiftede til 
kundemedarbejder i samme afdeling. 

Grethe Førby Løgsted er et stort familiemenneske, og fritiden 
er både nu og gennem årene primært blevet brugt på ople-
velser med børnene og den øvrige familie og venner. Hun bor 
i Nors sammen med sin mand, Brian, og deres fælles og sam-
menbragte børn. Ferier er også sammen med hele familien - i 
Danmark og sydpå samt skiferier til Norge. Derudover bliver 
der tid til løb og anden sport.
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Repræsentantskabet i Sparekassen Thy      2023       

Filialfordeling i 
valgområder:

Thisted, 
Nykøbing Mors1 Hurup, Hvidbjerg2 Frøstrup

Hanstholm3 Aulum, Herning, Holstebro, 
Struer, Ulfborg, Viborg4

 Jonas Houkjær Bech* 
Advokat 
Thisted

Ilse Stensgaard* 
Privatrådgiver 

Thisted

   Per Sloth* 
Tømrermester 

Thisted

Claus G. Sørensen* 
Direktør 
Thisted

 Karl Tange* 
Kriminalassistent 

Sennels

Tina Brandt 
Økonomichef 

Thisted

      Klaus Sørensen* 
  Adm. direktør 

Thisted

Ivan Høgh 
Økonomikonsulent 

Sennels

Jørgen Kragh 
Salgschef 

Nors

Hans Peter Jarl Madsen 
Salgsdirektør 

Thisted

Lasse Henriksen
Kørelærer
Sjørring

Jacob Schousgaard 
Advokat 
Thisted

Morten Yde 
Gårdejer 

Nørhå

Hans Ole Vester*
Bedemand 
Nykøbing

Mai Høgeldt Knudsen 
Cafeejer

Klitmøller

Birgitte Lukassen
Økonomidirektør 

Thisted

Jette K. Lukassen 
Uddeler 

Hundborg

Michael Nymann 
Direktør
Thisted

Niels Jeppesen 
Direktør 

Hundborg

Michael Nøhr Nielsen* 
Indehaver

Sennels

Per Møller Nielsen 
Restauratør 

Vorupør

Martin Kondrup 
Knudsen*

Chef for sundhed, 
kultur og fritid 

Thisted

Hanne Lykke Kristensen 
Frisør 

Thisted

 Ricky Bang Larsen* 
Murermester 

Hurup

Bjarne Breinholt 
Tømrermester 

Hurup

  Mads Tjener*
Landmand

Hurup

Ulla Svendsen 
Optiker 
Sindrup

  Jens Erichsen* 
Privatrådgiver 

Agger

  Carsten Laursen*
Landmand

Hurup

  Kaj Verner Nielsen* 
Svejsekoordinator 

Koldby

Maria Lillelund 
Bertelsen* 

Regnskabsdirektør
Hurup

 Preben Dahlgaard* 
Indkøber 
Bedsted

Arne Lægaard 
Fhv. borgmester 

Holstebro 

Carsten Esager 
Sørensen* 

Økonomichef
Holstebro 

Mads Jakobsen 
Landmand 

Struer

 Michael Kristensen*
Landmand
Holstebro 

 

Henrik Poulsgaard 
Selvstændig

Vemb

Alfred Kloster 
Gårdejer 
Hodsager

Karsten Hjorth Larsen 
Advokat 
Struer

Jette Fleng 
Christensen 

Spildevandschef
Ulfborg

Kristoffer Serup Hald 
Landmand

Møborg

   Boris Loftager*
Skoleleder
Holstebro 

 

  Jens H. Petersen* 
Direktør 

Hanstholm

Anders Stenumgaard 
Selvstændig 
Hanstholm 

  Jan N. Hansen* 
Fiskeriforenings-

formand 
Thisted

Bertel Munch 
Jørgensen 

Økonomichef 
Østerild

  Jens S. Rasmussen* 
Fisker 

Hanstholm

Inga Sand Sørensen 
Advokat 
Lynge

Tommy Iversen 
Fuldmægtig 
Hanstholm

Kim Nørager*
Vognmand

Frøstrup

 Carl-Peter Krarup* 
Arkitekt 
Thisted

Bjarke Storgaard* 
Butiksindehaver 

Thisted

  Britta Nielsen* 
Kliniksekratær 

Thisted

Charlotte Kanstrup 
Brogaard* 

Afdelingsleder

  Jørgen Jensen* 
Fhv. politikommissær 

Thisted

Valgområde 1 Valgområde 2

Valgområde 3

Valgområde 4

P R  1 .  j a n u a r

Lise Ørbæk Knudsen* 
Leder 

Thisted

V a l g p e r i o d e :

 2021 - 2024
   *  2023 - 2026

Repræsentantskabet i Sparekassen Thy 2023


