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Årsregnskab 2019

Sparekassen Thy lander 
historisk resultat efter 
høj realkreditaktivitet 
og salg af aktier i
Sparinvest

Boligejernes år
Boligejerne kan se tilbage på et år, hvor realkreditten 
også satte rekorder. Aldrig tidligere har vi set så lavt et 
renteniveau. Det har givet kunderne unikke muligheder, 
og vi har hjulpet ca. 30% af vores boligejere med nye og 
favorable lån. 

Det er jo dejligt, at vi på den ene side kan give kunderne 
god rådgivning, gode løsninger og samtidig se en positiv 
effekt i vores regnskab, siger Ole Beith. 

2019 har samtidigt været et travlt år med tilgang af nye 
kunder og en fin afsætning på mange af vores andre
produktområder. Samlet set er vi ganske tilfredse med 
årets udvikling, der har medført en fremgang i sparekas-
sens forretningsomfang på 6%, udtaler direktør Ole Beith.

Salg af Sparinvest
Ud over realkreditområdet er den helt store ekstraordi-
nære hændelse i 2019 salget af en stor del af aktierne i 
Sparinvest. 

Sparekassen Thy ejede ca. 6% af aktierne, og 75% af dem 
blev solgt i 2019. Det salg har medført en ekstraordinær 
fortjeneste på ca. 75 mio. kr.

Salget af aktierne er en meget væsentlig brik i, at vi nu 
kan aflægge et historisk godt resultat, udtaler direktør 
Ole Beith.

Vores kunder er altafgørende
Vores mål er at fortsætte udviklingen de kommende år. 
Et af midlerne til den fortsatte udvikling er at intensivere 
vores fokus på, at vores kunder får den absolut bedste 
oplevelse, når de er i dialog med vores medarbejdere. 

Det er vigtigt, at kunderne får en 
supergod oplevelse, uanset om 
det er via telefonen, elektroniske 
løsninger eller ved henvendelse i 
en af vores afdelinger.

- Derfor har vi i 2019 bl.a. investe-
ret kraftigt i forbedring af fysiske 
faciliteter i flere afdelinger, så de fysiske 
rammer matcher nutidens krav. Vi mangler stadig nogle 
afdelinger, men det arbejde fortsætter vi i 2020.

I 2019 har vi også igangsat en række udviklingsprojekter 
på det digitale område, hvor alle vores kundevendte 
platforme opdateres og forbedres. 

- Det, forventer vi, bliver introduceret i løbet af 2020. 
Derudover har vi investeret kraftigt i automatisering og 

I 2019 kunne Sparekassen Thy fejre 190 års fød-
selsdag. På trods af den høje alder, så er vores 
sparekasse i topform og vi har netop aflagt det 
bedste resultat i 190 år.

      Årets overskud er på 222 mio. kr. før skat

Ole Beith
Direktør
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bedre rådgivningsværktøjer med det formål, at vores 
medarbejdere får endnu bedre tid til servicering og råd-
givning af vores kunder.

- Det er klart, at det påvirker sparekassens omkostnings-
niveau, men vi anser det som investering i fremtidig 
udvikling, fortæller direktør Ole Beith.

Kunderne har fået bedre økonomi
I disse år har kundernes økonomi det generelt rigtig 
godt. Det betyder, at tabene på kunderne er på et meget 
lavt niveau. 

- Det smitter positivt af i vores regnskab, da vi faktisk kan 
tilbageføre en mindre del af tidligere tabsreservationer, 
der dermed bliver til en indtægt i regnskabet, forklarer 
Ole Beith. 

Leasing er populært
Sparekassens leasingselskab Krone Kapital er ligeledes 
inde i en god udvikling, hvor leasingvolumen er kraftigt 
stigende. 

Krone Kapital arbejder med leasing 
over hele landet, og vi kan godt mær-
ke den øgede interesse for netop 
den finansieringsløsning.

Samtidig har vi i sparekassen øget 
fokus på leasing. Vi gør i stigende 
omfang vores kunder opmærksom-
me på mulighederne ved leasing, og 
at de faktisk kan få en fleksibel og 
konkurrencedygtig løsning hos os. 

- Det kan vi også aflæse positivt i vores regnskab, udtaler 
direktør Ole Beith.

Stærkere end de fleste
Sparekassen har, når årets resultat er tillagt egenkapi-
talen, en samlet egenkapital på 1.797 mio. kr., der kan 
omregnes til en kapitalprocent på 25,4%. 

Den solide økonomiske polstring er blandt landets bed-
ste og Sparekassen Thy matcher samtlige kapitalkrav, 
der stilles til de danske pengeinstitutter.

Det er helt afgørende med en høj solvens. Det er med til 
at sikre sparekassen mod uro i de dårlige tider og, at vi 
fortsat kan udvikle sparekassen til gavn for vores kunder 
og de områder, hvor vi driver forretning, udtaler direktør 
Ole Beith.

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje. 
   Foreløbigt opgjorte tal pr. 11. februar 2020          

Tal i mio. kr. 2019 2018
Nettorente og gebyrindtægter 357 324
Årest resultat før skat 222 132
Årets resultat efter skat 192 107

Solvensprocent 25,4 23,0
Udlån 4.362 4.358
Indlån 8.206 7.723
Forretningsomfang* 30.139 28.445
Egenkapital 1.797 1.560

Se hele årsrapporten på sparthy.dk

Koncern-tal



Set og sket i 
sparekassen

Årets Thybo 2019 blev Lars 
Riis, som er medstifter af det 
succesfulde modebrand ELSK

Thisted Svømmeklub havde 
næsten 600 deltagere til
Sparekassen Thy Cup i Thy Hallen

The Script var et af de kon-
certnavne, der blev afsløret til 
Thy Rock Cafe i sparekassen i 
Thisted og Hurup

Vildmarksdagene I 2020 
I Agger – 15.5. til 21.6. 

I Klitmøller – fra 26.6. til 9.8. 
I Hanstholm –  fra 28.8. til 31.10. Vi ses til Vildmarksdage 

i THY 

Cold Hawaii Games blev afholdt for første gang med masser 
af adventure-sportsaktiviteter i Klitmøller og Hanstholm

Gråskæg prøvede også den nye 
pengesnapper aktivitet på Salgs- 
og bilmessen i Hurup

Sparekassen var igen sponsor for Thy Par-
ty, hvor 600 gamere mødtes i Sparekassen 
Thy Arena | Mors

Det er første gang Viking HK har et 
divisionshold, så der var store smil 
da oprykningen blev sikret. 
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Vildmarksdage i Nationalpark Thy er et af 
de projekter, som sparekassen i samar-
bejde med Sparinvest har støttet i 2019

Ca. 200 deltog ved 
receptionen for den 
nye afdelingsdirektør 
i Herning, Peter Bæk-
kelund Rasmussen

40 erhvervsfolk fra Sydthy deltog i sparekassens 
netværksmøde hos dækcentret i Bedsted



Planlægningen er i fuld gang

Fem fantastiske 
garantmøder i efteråret
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Vi er stolte over at kunne præsentere 
Hjalmer som underholdning til garant-
møderne. Hjalmer har spillet sig ind som 
et af de mest fremtrædende nye navne i 
Danmark.

Nærvær på scenen
Han er kendt for sit nærvær og publikums- 
tække og har spillet for fulde huse på de 
største festivaler og spillesteder. Han kom-
mer til garantmøderne med en frisk plade-
udgivelse i bagagen, så det er et af tidens 
hotteste navne, som vi kan præsentere.

Hjalmer - årets solist i 2019 
Hjalmers live-optrædener har blandt andet 
ført til priser og nomineringer:

• Årets nye danske live-navn
• Årets nye navn
• Årets solist

GARANTMØDER 2020
Thisted 27. og 28. oktober

Hanstholm 29. oktober
Holstebro 3. november

Hurup 4. novemberI sommeren 2019 modtog han sin før-
ste guldplade for debut EP’en ”Skabt til 
at være ung”.

- Og med mere end 25 mio. afspilninger på 
Spotify er vi ret overbeviste om, at vi har 
fundet et ungt stjerneskud, der kommer til 
at give os en stor musikalsk oplevelse til
garantmøderne i 2020.

Valget afgøres
Møderne afholdes hvert andet år, og der 
er samtidig også valg, hvor garanterne 
kan stemme på de opstillede kandidater 
til Sparekassen Thys repræsentantskab.

Information om valg og indbydelse til ga-
rantmøderne udsendes til efteråret. 

Det er gratis at deltage i garantmøderne, 
det kræver blot tilmelding.

Alle garanter modtager indbydelse i efteråret 2020, hvorefter man kan tilmelde sig

Hjalmer har
 modtaget guldplade

 for debut EP’en  
”Skabt til at være ung” og 

singlen ”Dig og mig”

Til garantmøderne i 2018 var det Jonah Blacksmith, 
der begejstrede publikum med deres filmkoncert.

Jakob Madsen
Marketingchef og ansvar-

lig for garantmøderne

Flere tusinde 
garanter plejer at 

deltage i garantmøderne. 
Og vi glæder os til at give 

alle en god oplevelse 
igen i år.



Et skib og en virksomhed
 i topklasse
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Rederiet Lingbank har investeret 130 millioner i et nyt og moderne fiskefartøj

Den 29. september 2019 var en stor dag i rederiet Ling-
banks mangeårige historie. Det nye skib blev nemlig le-
veret fra Karstensens Skibsværft i Skagen. Begivenheden 
blev festligholdt på havnen, hvor Benny Rasmusssen og 
hans fire sønner, familie, venner og samarbejdspartnere 
var samlet til dåb og overdragelse af Lingbank HM 379. 

Benny Rasmussen nærmer sig de 65 år og har drevet fiske-
ri i 40 år. Det nye skib er en brik i generationsskiftet, hvor 
sønnerne Jens og Jonas øger deres ejerandel. Benny, Jens og 
Jonas indgår i besætningen, mens Jeppe og Johs er tilknyttet 
rederiets aktiviteter på land.

Benny vurderer, at investeringen kun kan lade sig gøre, for-
di Lingbank er et familieforetagende og overtagelsen gen-
nemføres efter en langsigtet og nøje tilrettelagt plan. 

Hører hjemme i Hanstholm
Rederiet er hjemmehørende i Hanstholm, og faciliteterne 
på landjorden er også opgraderet med en helt ny redskabs-
hal og administrationsbygning.  Så virksomheden er på alle 
måder klar til fremtidens udfordringer.

Der fanges sild, brisling og tobis, som landes til fiskemelsfa-

brikkerne i Skagen og Hanstholm. Skibet kan laste ca. 1.400 
tons. Fiskeriet med det nye skib går godt og fremtidsudsig-
terne ser fornuftige ud, fortæller Benny Rasmusssen, der 
har tillid til, at 2020 bliver et godt år, hvor kvoterne og kapa-
citeten med det nye skib er i god balance. 

Lige nu foregår fiskeriet langt mod nord i Østersøen og et 
togt tager typisk 6-12 dage. Der er otte besætningsmedlem-
mer, hvoraf fem er med ad gangen. 

Højteknologisk skib
Skibsbyggeri kræver stort engagement både for rederiet og 
for skibsværftet. Skroget til Lingbank blev bygget i Gdansk 
i Polen, hvorfra det blev slæbt til Skagen og leveret til Kar-
stensens skibsværfts i april 2019. 

Alle anstrengelser er resultateret i et super moderne høj-
teknologisk skib med fokus på effektivitet, enkle arbejds-
gange, høj komfort, miljø og sikkerhed. I forhold til det gam-
le skib, er det en opgradering på alle parametre. 

- Den høje effektivitet resulterer i lavere omkostninger pr. 
kg. fanget fisk. I forhold til det gamle skib sejler det nye 
to mil hurtigere i timen og sammen med en forbedret kø-
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Lingbank HM 379            Det gamle skib
Bygget: 2019  1985
Længde: 49,95 m   41,80 m 
Bredde: 13,20 m   8,70 m
Dybgang: 7,00 m   4,80 m
Last: 1.355 kbm  800 kbm
Hovedmotor: 2.920 kW  1.177 kw
Besætning: 8 personer 8 personer
Om bord: 5 personer 4 personer

leteknik, så er fisken mere frisk, når den bliver landet. Det 
giver en højere afregningspris. Benny sætter også pris på, 
at der er mindre støj på det nye skib. Det er næsten som at 
sidde i sin dagligstue, når man er i styrehuset. 

Det gamle fartøj, som troligt har fisket for Lingbank siden 
1985, blev for småt for rederiet. Det er solgt til Canadia Fis-
hing Company og efter en 60 dages rejse over atlanten og 
gennem Panamakanalen er det landet i Vancouver. 

Sparekassen Thy med hele vejen
Finansiering af det nye skib er b.la. med Sparekassen Thy, 
som også er den daglige samarbejdspartner.

Fiskeriet er en speciel branche. Den har været præget af  
store op- og nedture gennem årene. Sparekassen Thy har 
været med hele vejen, og vi sætter stor pris på en sparrings-
partner, der kender branchen, slutter Benny Rasmussen.

Flaget var helt i top ved levering af 
det nye skib. Fra venstre er det 

Jeppe, Jonas, Benny, Jens og  Johs.

Traditionen 
tro blev 

Lingbank HM 379 
døbt med 

champagne



En samfundsopgave, 
som vi tager alvorligt

Finanssektoren i Danmark brugte i 2019 mere end 3,3 
mia. løn-kroner på at bekæmpe hvidvask

Hvor har du pengene fra? Hvad skal du bruge pengene 
til? Hvorfor overfører du så ofte penge til udenlandske 
modtagere? Hvorfor har du så mange MobilePay-over-
førsler til din konto?

Måske du har oplevet nogle af spørgsmålene, når du be-
søger os i sparekassen. Eller er blevet ringet op af din råd-
giver, der stiller uddybende spørgsmål. Det hele sker med 
baggrund i hvidvaskloven, der b.la. stiller særlige krav til 
pengeinstitutterne.

Hvidvask og terrorfinansiering er i fokus
Vi er en del af en sektor, der håndterer pengetransaktio-
ner, og derfor kan vi naturligvis blive misbrugt. Vi tager vo-
res del af samfundsansvaret med at bekæmpe hvidvask 
og terrorfinansiering. 

I 2019 blev der i hele Danmark sendt 41.000 underretnin-
ger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter-
national Kriminalitet (SØIK). 
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Det er opgjort, at den danske finanssektor i 2019 brugte 
mere end 3,3 mia. løn-kroner på at bekæmpe hvidvask! 

Alle i Sparekassen Thy er involveret
Det overordnede ansvar for hvidvask er samlet på en god  
håndfuld medarbejdere i Sparekassen Thy. 

- Men samtlige medarbejdere bliver løbende uddannet i 
håndteringen af hvidvasksituationer. Det betyder eksem-
pelvis, at sparekassens medarbejdere her i foråret igen 
vil  blive opdateret med nyeste viden på området.

En stor del er automatiseret
Med mere end 50.000 kunder, et utal af konti og milli-
onvis af kontotransaktioner er det en umulig opgave at 
håndtere manuelt. 

Derfor har vi også etable-
ret automatiske systemer, 
der hele tiden hjælper os 
med at løse hvidvaskop-
gaven. 

Vibeke Andersen
Hvidvaskansvarlig

Vi gør en 
stor indsats for at 

undgå, at Sparekassen 
Thy bliver misbrugt til 

hvidvask og 
terrorfinansiering



Sæt liv i drømmen!
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Din rådgiver i sparekassen er en god sparrings-
partner til at realisere dine drønmme

Bil, bolig, rejser, 
pension...

Der er nok at snakke om, og 
så er det rart med ro til at gøre 
det, siger Vibeke Klausen, der 

er privatrådgiver i Viborg.
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Hvem drømmer ikke om at komme på en fantastisk rej-
se, en ny bil, et nyt hus eller noget helt andet? Men, for 
mange kan det være en udfordring at få lagt den plan, der 
skal til.

Alle rådgivere i Sparekassen Thy ønsker at være med til at 
realisere drømme. Vi har både ekspertisen og rammerne til 
at hjælpe med at lægge gode målrettede planer. Det kan 
være her og nu man f.eks. har brug for indskud til en lejlig-
hed, eller måske den langsigtede plan for, hvordan man får 
økonomisk overskud, når man går på pension.

Fortæl os om det
Vi er dagligt i dialog med vores kunder om ønsker for fremti-
den. Og med det rigtige overblik og planlægning får vi gjort 
det både overskueligt og muligt. Det gør vi eksempelvis i vo-
res hyggelige møderum, hvor der er fred og ro til at snakke 
over en varm kop kaffe. Rådgiveren er online med systemer-
ne, og den store TV-skærm er med til at give et godt overblik 
over tal og muligheder.

Tobias har gjort klar 
til pensionsmøde i et af 
de nyrenoverede lokaler

i Thisted. 

Tobias Emil Møller
Privatrådgiver • Thisted



Renovering med respekt for 
bygningen og historien 
Det var Kong Christian den niende, der 
i sin tid bestilte Toldboden, hvis nuvæ-
rende bygning stammer tilbage fra 
1885. Dengang lagde mange handelsski-
be vejen forbi Thisted havn, og der var 
meget aktivitet omkring Toldboden.

Allerede da sparekassen overtog den 
slidte bygning i juni 2019, var det med 
tanke om, at Toldboden skulle tilbage 
til fordoms tiders klassiske og stilrene 
udtryk. 
Istandsættelsen er foregået med re-
spekt for historien. Det betyder bl.a., at 
der er brugt hele 22 forskellige slags 
mursten og mange af dem skulle spe-
cialfremstilles. Heldigvis fandt man 
nogle af de gamle forme i kælderen, 
og nye forme blev bl. a. fremstillet ved 
hjælp af 3D scanning. 

Renoveringen og den generelle omstil-
ling til en velfungerende afdeling for 
sparekassens erhvervskunder har været 
omfattende – men nødvendig. 

Til glæde for mange
Toldboden har en meget central pla-
cering med facade ud til den mest tra-
fikerede rundkørsel i Thisted. Vi ved, at 
mange nyder synet af den ikoniske byg-
ning, der nu igen står flot og kan indgå 
i fortællingerne om Thisted og Thys er-
hvervsliv gennem tiderne.

Thisted Erhverv i Toldboden
Erhvervsafdelingens medarbejdere er 
også godt tilfreds. Vi er allerede faldet 
godt til i Toldboden. Der er gode facili-
teter, flotte, moderne og velfungerende 
lokaler, hvorfra vi kan rådgive og ser-
vicere vores mange kunder, siger områ-
dedirektør-erhverv Nikolai Krog-Hansen.

Erhvervsafdelingen er flyttet ind i den ikoniske bygning 
midt i Thisted efter mange måneders renovering

22 forskellige mursten

 

I løbet af foråret 
inviterer vi til 

åbent hus, hvor alle 
interesserede er

 velkomne
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Investering med
ro i maven

Renten på indlån er lige nu historisk lav. Det betyder, at 
man i de fleste tilfælde intet renteafkast får, og faktisk 
ofte skal betale for at have indlån stående ”kontant”. 

Ingen ved, hvor længe renten er lav - og endda negativ. 
Økonomerne spår, at det fortsætter de kommende år. 
Samtidig er det kontante indestående i Sparekassen Thy 
større end nogensinde, og det stiger fortsat.

- Det er en god idé at have lidt kontanter stående til hver-
dagens forbrug. Men, ofte ser vi store summer, der står 
kontant, hvor en del af dem sagtens kunne investeres 
fornuftigt og med respekt for kundens risikovillighed, 
fortæller Jes Hove Nilsson fra Sparekassen Thys investe-
ringsafdeling.

Risikovilligheden afstemmer vi som noget af det allerfør-
ste. Det gør, at vi har et fælles udgangspunkt og kunden 
har ro i maven, fortæller Jes.

Mange gode investeringsløsninger
Vi har kunder, der selv ønsker at investere deres penge. 
Men de fleste indgår en investeringsaftale med Sparekas-
sen Thy, og derefter ordner vi alt det praktiske.

Vi har f.eks. forskellige puljeprodukter, hvor investeringen 
indgår i en samlet pulje af aktier og obligationer. Spred-
ningen  i en puljeløsning gør investeringen mindre risiko-
betonet, siger Jes.

Det hele starter med solid rådgivning
Puljeprodukter er meget populære. Stadig flere kunder 
ser værdien i at investere, og kan se potentialet i puljerne. 

Det betyder travlhed i investeringsafdelingen, der netop 
er blevet forstærket med Jes Hove Nilsson. 

Jes er ansat som investerings- og pensionsrådgiver. Han 
kommer fra en stilling som privatrågiver i Hurup afdelin-
gen, og har en stærk viden og erfaring med rådgivning. 

Hos os har du mulighed for at investere i en MIX-løsning fra 

SparInvest. 

MIX af aktier og obligationer

Når du investerer i en af MIX-afdelingerne, beslutter du sam-

men med din rådgiver, hvad der passer bedst. Altså - om du 

du er til lav, mellem eller høj risiko.

Let at overskue - let at følge med

Via NetBanken og MobilBanken kan du følge med i, hvordan 

investeringen udvikler sig. 

Og der er ikke et minimumsbeløb, der skal 

investeres for at være med.

Forventning til afkast

Vi kan selvfølgelig ikke stille nogen garanti for afkast. 

Men, vi har en klar forventning om, at afkastet via en investe-

ring i en MIX-afdeling vil give et bedre afkast, end det vil give 

at have pengene på en opsparingskonto.

Kontakt din rådgiver

Alle rådgivere kan guide dig i, hvad den bedste løsning er for 

dig – også når valget står mellem kontantkonto og placering 

af en del af midlerne i MIX-afdelinger. Alle investeringer er 

forbundet med risiko, og vi er i Sparekassen Thy parat til at 

rådgive dig herom. 

MIX-afdelingerne bygger på et fast koncept og investerer bredt i aktier, 

statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer fra 

hele verden via andre investeringsforeningsafdelinger. Dermed får du ad-

gang til værdipapirer, der er spredt på forskellige brancher og markeder i 

forskellig valuta fra både de modne og de nye markeder. 

Det eneste, der adskiller de tre afdelinger fra hinanden, er andelen 

af aktier og obligationer.

  

  
Mix Lav Risiko   

  
25% aktier / 75% obligationer

  
Mix Mellem Risiko   

  
45% aktier / 55% obligationer

  
Mix Høj Risiko   

  
65% aktier / 35% obligationer

Uanset dit behov er der en MIX-afdeling til dig, der gerne vil investere, 

men som ikke vil bruge tid og energi på at finde de rette aktier og 

obligationer.

muligheder
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Afkast:

6,86%
Afkast 2019 

10,80%
Afkast 2019 

15,24%
Afkast 2019 

Disclaimer: Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke 

betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom 

på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde. Afkast 

vises som procent, og er opgjort efter geninvestering af udbytte, men før skat. Gennemsnit er et pro anno afkast.

Det aktuelle afkast kan ses på www.sparinvest.dk

MIX
Blandede afdelinger

Giv dine kontanter mulighed 

for at blive til fl ere

2016: 4,05% • 2017: 3,19% • 2018: -3,35%

2016: 5,57% • 2017: 4,52% • 2018: -5,20%

2016: 6,84% • 2017: 5,89% • 2018: -7,13%

2019 blev et rigtig
 godt investeringsår

Ekempelvis fik kunderne
 med vores puljeprodukt

 ”MIX-pulje høj risiko”
15,24% i afkast

Investeringsområdet er spænden-
de og kunderne har brug for god og 
solid investeringsrådgivning.

Derfor vil jeg opfordre til, at du som 
kunde tager kontakt til din rådgi-
ver i Sparekassen Thy og får et godt 
indblik i, hvilke muligheder vi kan 
tilbyde, slutter Jes Hove Nilsson.
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Renten er lav og danskerne 
sparer op som aldrig før, så der 

er stigende behov for gode 
investeringsløsninger 

Jes Hove Nilsson
Investerings- og pensionsrådgiver



Ida startede samtidig med, at sparekassen fejrede 150 års
jubilæum i 1979. Hun husker det som en fantastisk festlig start 
på en arbejdsplads, som hun har sat stor pris på gennem alle 
årene. Ikke mindst, fordi det sociale altid har fungeret godt i 
Sparekassen Thy. 

Hun er udlært på kontor hos Volvoforhandleren i barndomsbyen 
Fjerritslev. Efter et ophold på gymnastikhøjskolen i Ollerup på 
Fyn, fik hun ansættelse på Odense Universitetshospital som 
sekretær på skadestuen.

Som 21 årig bosatte hun sig i Thisted og startede som kontoras-
sistent i sparekassens hovedsæde på Store Torv i Thisted.  I 1984 
videreuddannede Ida sig til sparekasseassistent og fungerede 
som privatrådgiver for kunderne. I 1981 tog hun en afstikker til 
afdelingen i Vildsund og vendte tilbage til Store Torv i 1990, hvor 
hun i dag er ekspeditionsmedarbejder og producent.

Hun er et af de glade ansigter, som man møder, når man kom-
mer ind i den nyindrettede og moderniserede Store Torv afde-
ling. 

Ida Gyde Kragh flyttede til Nors i 1983, hvor hun bor sammen 
med sin mand Jørgen Kragh. De to voksne børn Jannie og Jacob 
er flyttet hjemmefra. Ida har altid været aktiv gymnast, men i 
dag er det golfsporten, der er den største fritidsinteresse.

Nyansættelser

Jubilæum

Personalenyt i 
Sparekassen Thy

Susanne Rønn
Support Bolig, Thisted
1. august 2019

Camilla Friederika Simon Larsen 
Privatrådgiver, Ulfborg
1. januar 2020

Hanne Kroghøj Skaarup 
Privatrådgiver, Hurup
1.  januar 2020

Lene Vej Kristensen
Ekspeditionsmedarbejder, Herning
1.  februar 2020

Lise Munk Larsen
Privatrådgiver, Hanstholm
25. november 2019

Lykke Katholm Frost
Advokat, Thisted
1. januar 2020

Daniel Kristensen
Ekspeditionsmedarbejder, Hanstholm
6. januar 2020

Sine Schmidt
Privatrådgiver, Struer
1. februar 2020

Ida Gyde Kragh
40 års ansættelsesjubilæum
1. november 2019
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Uddannelser

11

Lars Mortensen, Frøstrup

Lisa Gade, Danmark

Vibeke Klavsen, Viborg

Esben H. Kristensen, Hanstholm

Daniel Kristensen, Hanstholm

Kristina Badstue, Thisted

Maria Ørts Veng, Aulum

Jes Hove Nielsen, Thisted

Den erfarne rådgiver

Formuerådgiveruddannelsen

Den kompetente rådgiver

Advokat

HD i finansiel rådgivning

Pernille Søe, Hanstholm

Gitte Madsen, Holstebro

Katrine O. Bojesen, Thisted

Marie-Louise Lousdal, Danmark

Louise S. Kvejborg, Hanstholm

Rasmus Ø. Kristensen, Thisted
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10.000 kr. på to minutter

Erhvervsminister 
Simon Kollerup er arkitekten 

bag det brede forlig, der 
fremover skal beskytte for-

brugerne mod urimeligt dyre 
forbrugslån

Lovgivning mod dyre forbrugslån
Træder i kraft den 1. juli 2020

ÅOP-loft på 35%
(ÅOP = årlige omkostninger i procent) 

Omkostningsloft 
Man kan fremover maksimalt betale det 
dobbelte af lånet tilbage i renter, gebyrer 
og afdrag samlet set.
Eks.: Ved et lån på 10.000 kr. kan man maksi-
malt skulle tilbagebetale 20.000 kr. i renter, 
gebyrer og afdrag.
 
Markedsføringsforbud 
Forbud mod at reklamere med lån med 
rente over 25% og mod reklamering på TV 
i sammenhæng med spil og gambling.

Der er stadig mange, der bliver fristet af 
de hurtige og nemme kviklån, men vir-
keligheden rammer hårdt, når renter, 
gebyrer og afdrag hober sig op. 

Det er både unge og familier, der havner i 
en gældsspiral og derfor har regeringen, 
med erhvervsminister Simon Kollerup i 
spidsen, forhandlet en ny lovgivning på 
plads, der træder i kraft den 1. juli 2020. 
Den sætter en øvre grænse for rente og 
omkostninger på forbrugslån. 
Der er samtidig afsat ekstra midler til 
gældsrådgivning og øget fokus på un-
dervisning i privatøkonomi på ungdoms-
uddannelser. 

ÅOP - vi siger det igen og igen!
Årlige omkostninger i procent - ÅOP, er 

Især unge fristes af hurtige forbrugslån

Det er ofte en 
øjenåbner for de unge,  

når Finanstrainee 
Mette Andersen og 

privatrådgiver Jørgen Lind 
er ude og snakke økonomi 
med elever på ungdoms-

uddannelser

stadig den mest brugbare målestok for, 
hvor dyrt et lån er. Det er et af hoved-
budskaberne, når sparekassens med-
arbejdere tager ud på uddannelsesin-
stitutioner for at gøre eleverne klogere 
på privatøkonomi. Eleverne får f.eks. et 
indblik i, hvor meget det koster at flytte 
hjemmefra, hvordan man lægger et bud-
get, og måske vigtigst af alt; hvordan 
man undgår at falde i de gældsfælder, 
som frister over alt. 

Man bliver nogle gange chokeret over, 
hvor lidt de unge tænker over deres 
handlinger. F.eks. med at optage hurtige 
forbrugslån, fortæller Jørgen Lind. Mange 
gange skyldes det simpelthen uviden-
hed om konsekvenserne. 
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Vi har de nye 
betalingsløsninger

Tag MasterCard med
på rejsen

TIP!
Tag altid to betalingskort 

med på ferie. Vi oplever ret 
ofte, at et kort bliver spærret, 
stjålet eller den maksimale 

forbrugsgrænse nås.

Drop bøvlet med dit betalingskort og 
pung. Betal med Apple pay, Google Pay, 
Mobile Pay, Garmin Pay eller måske Fit-
bit Pay

Samfundet er godt på vej mod det kon-
tantløse samfund, og i Sparekassen Thy 
er vi godt med, når det gælder nye beta-
lingsløsninger.

Betal med mobil eller ur
Med de nye og smarte betalingsløsninger 
kan du tilknytte dit betalingskort til din 
mobil eller dit ur, hvis du har et Apple, 
Garmin- eller Fitbit ur.
- Så kan du hurtigt og nemt betale, uden at 
du skal bøvle med at finde det fysiske be-
talingskort frem. Sikkerheden er desuden 
høj. Du kan derfor trygt gå på opdagelse i 
de forskellige betalingsmuligheder.

Se mere på sparthy.dk

Få fordelene med et MasterCard
Rejseforsikringer, kreditter og mange 
betalingsmuligheder. Med et MasterCard 
har du flere attraktive muligheder. Først 
og fremmest giver kortet adgang til kon-
tant hævning, betaling i mange butikker 
og billeje over hele verden. 

Det gør MasterCard til et velvalgt kort, når 
du skal på ferie. Du og din familie er des-
uden dækket af en fornuftig rejseforsik-
ring, så du trygt kan nyde din ferie.

Køb nu – betal i næste måned
Der er forskellige kreditmuligheder til-
knyttet MasterCard. Afhængig af, hvor-
når på måneden du bruger det, har du 
op til 40 dages gratis kredit.

I Sparekassen Thy kan du vælge mellem 
forskellige typer MasterCard. Hvordan du 
er forsikret, samt dine kreditmuligheder, 
afhænger derfor af dit valg af kort. Det 
kan din rådgiver i sparekassen fortælle 
dig mere om.

- en kærkommen nyhed!
Nu kan man give pengegaver via 
MobilePay. Det er faktisk både let, 

smart og personligt. Pengegaven akti-
veres i MobilePay, hvor man indtaster 

beløb, personlig hilsen og hvornår 
pengegaven skal afsendes.  
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Oplag: 10.500 • Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand). Omdelt fra 5. marts 2020
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Vind T-shirt og CD

Vi trækker lod 
om 3 sæt

Deltag på hjemmesiden 
www.sparthy.dk/vind 

Vinderen udtrækkes den 23. marts og får direkte besked.
T-shirten er str. L (kan ikke byttes)


