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Duoen Per Sønderup (til venstre) og Vagn Hansen bærer begge 
titlen administrerende direktør i Sparekassen Danmark.

Derfor får du Garanten

Efter fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander 
Bank vil vi med dette blad gerne informere alle garanter i 

Sparekassen Danmark om baggrunden for fusionen og om 
nogle af de visioner, vi har med fusionen.

Bladet er postomdelt med ét eksemplar til alle husstande, 
hvor der bor en eller flere garanter. Det er tilfældigt, hvilket 

medlem af husstanden bladet er adresseret til.

Afsender: Sparekassen Danmark

Oplag: 80.000

Papir: Scandia 2000, FSC-mærket papir

Tryk: Basis Tryk

Svanemærket tryksag

Distribution: Post Nord
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En endnu stærkere sparekasse
klar til fremtidens udfordringer
Sparekassen Danmark er nu landets største garantsparekasse. 
Men vi vil stadig prioritere den personlige kunderådgivning  
og vores lokale forankring.

Kære garant i sparekassen

Siden vi offentliggjorde planerne om at fusionere 
Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank, er vi igen 
og igen blevet stillet det samme spørgsmål. De to for
henværende pengeinstitutter var begge bundsolide. De 
struttede begge af sundhed. Hvorfor så gå sammen?

Det vil vi gerne svare på her.

Men allerførst vil vi gerne pointere, at vi ikke ønsker at 
ændre på den måde, du som kunde møder sparekassen 
og vores medarbejdere.

De to gamle pengeinstitutter havde stort set identisk 
DNA. Begge prioriterede den personlige kunderåd
givning højt. Og begge dyrkede den lokale forankring 
i de områder, hvor vi er til stede.

Dette DNA videreføres i Sparekassen Danmark. Det er 
faktisk vores eksistensberettigelse.

Og selv om vi har lagt afdelinger sammen i enkelte 
byer, hvor vi havde overlappende afdelinger, så behol
der langt de fleste kunder deres personlige rådgiver. 
For vi har ikke skåret i bemandingen i forbindelse 
med fusionen. 

Rettidig omhu

Og så kommer vi til svaret på spørgsmålet, hvorfor finde 
sammen, når det gik godt for os begge to hver for sig?

Det korte svar er: Rettidig omhu.

Det lidt længere svar er, at vi ruster os til fremtiden. For 
30 år siden var der 210 selvstændige pengeinstitutter 
i Danmark. Nu er vi 54. Den konsolidering vil sikkert 
fortsætte. Med fusionen får vi styrke til at sætte os for 
bordenden i den proces.

Det signalerer vores nye navn også. Der findes en 
række mindre sparekasser, som får sværere og sværere 
ved at leve op til myndighedernes stigende formelle 
krav til vores sektor. Vi kan godt forestille os, at nogle af 
dem med tiden gerne vil være med i vores fællesskab.

Noget andet er, at vi gerne vil sætte strøm til en række 
processer. Både internt og i forhold til vores kunder for 
at give dem en bedre, digital oplevelse af sparekassen.

Og det koster jo det samme at udvikle et itsystem, 
hvad enten det skal bruges af 500 eller 1200 medar
bejdere – og hvad enten det skal bruges af 100.000 
eller 300.000 kunder.

Gevinster på den korte bane

Dertil kommer nogle gevinster på den korte bane.

Vi sparer nogle huslejer i de byer, hvor vi har sam
menlagt afdelinger.

Og vi sparer måske lønomkostninger. Vi har lovet alle 
medarbejdere, at der er et godt job til dem i Sparekas
sen Danmark. Vi agter ikke at afskedige medarbejdere 
på grund af fusionen.

Måske kommer vi til at reducere i medarbejderstaben 
ved naturlig afgang. Men hvis det går, som vi håber, 
vil Sparekassen Danmark tiltrække nye kunder i et 
omfang, så vi tværtimod må ansætte flere kolleger i 
afdelingsnettet.

Stor – men nærværende

Selv om vi er Danmarks største garantsparekasse, 
kommer det ikke til at ændre ved vores grundlæg
gende værdier.

Medarbejdernes tilgængelighed og store lokalkendskab 
har været en af vores styrker i begge de nu forhen
værende pengeinstitutter – og vil fortsat være det i 
Sparekassen Danmark.

Med venlig hilsen
Per Sønderup & Vagn Hansen
Administrerende direktører
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Eksperter om fusion: ”Fornuftigt  
at gå sammen til en større enhed”
Vi har bedt to uvildige økonomiske eksperter om at forholde sig til 
fusionen mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel. 

Pengetanken skal have en vis størrelse, man skal have 
et godt kendskab til sine kunder, og man skal gøre en 
aktiv indsats for at bekæmpe hvidvask.

Det er bare nogle af de omkostningstunge krav, der i 
dag stilles til landets pengeinstitutter – uanset størrelse.

Derfor er det også fornuftigt, at Jutlander Bank og 
Sparekassen Vendsyssel er gået sammen, så man 
fremover kan deles om udgifterne. 

Det mener Caspar Rose, der er selvstændig advokat 
og associate professor, ph.d. ved Center for Corporate 
Governance hos Copenhagen Business School.

– Fusionen giver god mening forstået på den måde, 
at man kommer til at stå stærkere i forhold til meget 
af den regulering og de compliancekrav, som man 

skal leve op til som pengeinstitut i dag. Det kan være 
sådan noget som krav til dokumentation, som betyder, 
at omkostningerne stiger, og som i sidste ende blot 
kommer til at gå udover kunderne. For der er ikke 
andre til at betale regningen, siger han.

Samme reaktion møder vi hos Lars Krull, der er senior
rådgiver ved Aalborg University Business School. 

”Det er fornuftigt at gå sammen til en større enhed, 
for jo mindre enheder, man har i den her branche, jo 
mere skal kunderne betale til de fælles ting. Og de 
fælles ting er blevet møgdyre. Jeg tænker på sådan 
noget som compliance, hvidvask og regulatorisk op
fyldelse. Det er næsten en uoverstigelig opgave for 
et ambitiøst pengeinstitut,” siger han.

Det er helt klart en fordel, at der 
er tale om en frivillig fusion, og 
at begge parter er glade for det. 
Fordi så er der ikke nogen, der 
føler sig overtaget.

Caspar Rose, selvstændig advokat og associate 
professor, ph.d. ved Center for Corporate 
Governance hos Copenhagen Business School
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Ingen grund til bekymring

Selvom Sparekassen Danmark bliver et større penge
institut, end Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel 
var hver for sig, er det dog ikke noget, man skal være 
bekymret for som kunde, mener Caspar Rose. 

– Det er jo ikke meningen, at Sparekassen Danmark 
skal være systemisk og i liga med Danske Bank og 
Nykredit. Det er jo ikke forventningen. Men man må 
bare erkende, at mindre pengeinstitutter har sværere 
ved at klare sig i dag, siger han. 

Den betragtning er Lars Krull enig i. 

– Man skal jo ikke være bange for at være kunde i 
et stort pengeinstitut. Det er jo ikke, fordi de små 
pengeinstitutter er dygtigere pengeinstitutter end de 
store. Sparekassen Danmark bliver i mine øjne bare 
større, end Jutlander Bank og Sparekassen Vend
syssel var hver for sig før, men det bliver jo ikke et 
stort pengeinstitut, for der er stadig umådeligt langt til 
Danske Bank og Jyske Bank, som er landets to største 
banker. Og sådan én som Sparekassen Danmark vil i 
mange år komme til at være mere personligt tæt på 
sine kunder end Danske Bank. Det kommer fusionen 
ikke til at ændre på, siger han.

Det er fornuftigt at gå sammen 
til en større enhed, for jo mindre 
enheder, man har i den her 
branche, jo mere skal kunderne 
betale til de fælles ting. Og de 
fælles ting er blevet møgdyre.

Lars Krull, seniorrådgiver ved  
Aalborg University Business School
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www.spard.dk
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Ansvarlighed er en del  
af vores idégrundlag
”Sparekassen Danmark vil bidrage til at passe på den 
jord, som vores børn og børnebørn skal arve.”

Sådan skrev direktionen i Sparekassen Danmark i et 
kort til alle medarbejdere i de første dage af september 
for at fejre, at fusionen netop var godkendt.

Kortet ledsagede en æske med lækkerier, der havde 
det til fælles, at de var produceret bæredygtigt. 

Gennemgående træk 

For at gøre de gode hensigter endnu mere konkrete 
donerede sparekassen samtidig 50 kroner pr. medar
bejder til organisationen ”Strandet”. Organisationen 
arbejder på at fjerne plastaffald fra danske strande.

1200 medarbejdere à 50 kroner gav 60.000 kroner 
til ”Strandet”, som for pegene fik indsamlet to ton 
plastaffald på flere strande langs Vesterhavet.

Fusionshilsenen var et enkeltstående, grønt initiativ. 
Men den er samtidig et signal om, at Danmarks største 
garantsparekasse vil indtænke ansvarlighed og bære
dygtighed i sin hverdag og i sin forretningsmodel.

Energidata

Når det gælder eget klimaaftryk, så samarbejder Spare
kassen Danmark med firmaet Energidata.

Energidata leverer et overvågningssystem, der kon
stant måler forbruget af el, vand og varme i en lang 
række af sparekassens afdelinger.

Overvågningen er en ”sladrehank”, der via en mail råber 
op, hvis der optræder et unormalt forbrug – for eksempel 
hvis en toiletcisterne står og løber, eller der ikke er skruet 
ned for et ventilationsanlæg i nattetimerne.

 Vi arbejder hele tiden på at optimere vores forbrug. 
For eksempel med CO

2
sensorer i mødelokaler. De 

registrerer, om der er personer i lokalet. Er der ikke det, 
skruer sensorerne automatisk ned for ventilationen, 
forklarer Lars Dam Ibsen, der er chef for Serviceaf
delingen i sparekassen.

 Noget tilsvarende indfører vi med belysningen på 
vores kontorer. Bevægelsessensorer slukker lyset, hvis 
der ikke er nogen i et lokale, og belysningen tilpasser 
sig mængden af dagslys. Så sparer vi strøm på klare 
solskinsdage, uddyber Lars Ibsen.

Systemerne er indført i alle nyere afdelinger og udbre
des med tiden til flere og flere af sparekassens adresser.

Gulvtæpper af genbrugsplast

Også Maiken Lind Hansen, der er chef for sparekassens 
afdeling for ejendomsudvikling, har blik for bæredyg
tige og ansvarlige løsninger.

Ejendomsudviklingschef Maiken Lind Hansen i 
sparekassens hovedkontor i Vrå, som i april 2021 
blev forsynet med bæredygtige gulvtæpper. 

De er produceret af gamle fiskenet, som er 
hentet op fra havet, og bagsiden er lavet af 
brugte plastikflasker.
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De seneste fem afdelinger, hun har været med til at 
åbne eller renovere – inklusive hovedkontoret i Vrå, 
som inden for de seneste 12 måneder har gennemgået 
en større udvidelse og renovering – er alle udstyret 
med nogle ganske særlige gulvtæpper.

Garnet, de er syet af,  er nemlig produceret af gamle 
fiskenet, som er hentet op fra havet. Og bagsiden er 
lavet af brugte plastikflasker.

 Det er Egetæpper, der leverer de bæredygtige tæp
per, og de har certifikat på, at de er en CO

2
positiv 

virksomhed, understreger Maiken Lind Hansen.

Samtidig er tæpperne lydabsorberende.

Ejendomsudviklingschefen har også fokus på strøm
forbruget på sparekassens adresser.

 Vi skifter løbende neonrør ud med LEDlyskilder. 
Ud over at investeringen – for eksempel i en afdeling 
med 812 kolleger – typisk har tjent sig hjem på 23 
år i sparet strøm, så ser vi også tegn på, at LED øger 
kollegernes trivsel, fordi lyset minder mere om dagslys, 
siger Maiken Lind Hansen.

22 ladepunkter til  
elbiler – foreløbig
Sparekassen Danmark understøtter opfordringen 
fra Klimarådet, Elbilkommissionen og Folke
tinget til at få flere elbiler på de danske veje. På 
tre adresser i Hobro og Aars har sparekassen nu 
opstillet 22 ladepunkter – og flere vil følge i de 
kommende år. Her står servicechef Lars Dam 
Ibsen ved en af ladestanderne i Aars, der står 
til rådighed for alle borgere i lokalsamfundene 
uden for sparekassens åbningstid.
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For de 60.000 kroner fra sparekassen fik ”Strandet” 
indsamlet to ton plastaffald langs Vesterhavet.
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”Så skal jeg bare lige vide, hvor 
bæredygtig du ønsker at være?”
Fremtiden kalder på bæredygtighed og ansvarlighed. Også på 
investeringsområdet. Her tager vi temperaturen på de første spæde 
skridt, Sparekassen Danmark allerede har taget i den retning – og hvad 
du som kunde kan forvente i fremtiden.

Hvor vigtigt er det for dig, at de virksomheder, du 
investerer i, bidrager til den grønne omstilling? Og at 
de behandler deres medarbejdere ordentligt? 

Det er spørgsmål som disse, du kan blive bedt om at 
forholde dig til, når du ønsker at investere gennem 
Sparekassen Danmark i fremtiden. 

Foruden tidshorisont og risikovillighed bliver hensyn 
til miljø og mennesker nemlig en del af fremtidens 
investeringsrådgivning i Sparekassen Danmark. Det 
fortæller Tage Thomsen, der er investeringschef i 
sparekassen. 

– Det, der rammer kunderne, er, at vi sandsynligvis 
i løbet af 2022 skal til at spørge kunderne om, hvor 
bæredygtige de ønsker at være i deres investerings
profil. Ikke fordi vi skal præge kundernes valg, men 
for at tydeliggøre, at de faktisk har et valg, siger han.  

Finanssektorens vigtige rolle

At bæredygtighed og ansvarlighed kommer til at spille 
en større rolle på investeringsområdet, udspringer 
blandt andet af den såkaldte disclosureforordning 
fra 2019. Det er et EUregelsæt, der forpligter den 
finansielle sektor til at understøtte den bæredygtige 
omstilling, blandt andet ved at forbedre informationen 
om sine produkter. 

– I EU har man besluttet, at den finansielle sektor skal 
være et omdrejningspunkt i forhold til den bæredyg
tige udvikling, og det giver rigtig god mening, for det 
er os, der er med til at præge fremtiden gennem udlån 
og investeringer, forklarer Tage Thomsen. 

Hos Sparekassen Danmarks samarbejdspartnere, som 
sammensætter investeringerne, udmønter det sig alle
rede gennem en lang række tiltag, der blandt andet 
tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Helt konkret 
kigger man blandt andet på miljømæssige, sociale 
og ledelsesmæssige forhold i de virksomheder, der 
investeres i.

– I Sparekassen Danmark ønsker vi at hjælpe vores kun
der med at investere ansvarligt. Derfor styrker vi løbende 
arbejdet med at integrere ansvarlige investeringer i 
vores investeringstilbud. Vi ønsker at skabe langsigtede 
afkast til vores kunder, samtidig med at vi bidrager til 
en bæredygtig udvikling, siger Tage Thomsen. 

Han understreger samtidig, at det ikke behøver gå 
ud over afkastet at investere ansvarligt. Tværtimod.

– Flere undersøgelser tyder på, at investorer med stor 
sandsynlighed får et højere afkast ved at investere i 
virksomheder, der opfører sig ansvarligt og bæredyg
tigt. Bæredygtighed giver altså værdi på flere måder, 
siger han.

Et kig ind i krystalkuglen 

Kigger vi ind i fremtiden, kan man som kunde i Spare
kassen Danmark se frem til yderligere tiltag, der har 
til formål at skabe mere gennemsigtighed i forhold 
til kundernes investeringer, forklarer Tage Thomsen.

I fremtiden er det sandsynligt, at du blandt andet vil 
kunne få et overblik over dine investeringers CO2 
aftryk, så du kan holde øje med, hvordan dine inve
steringer påvirker klimaet.

– På den måde kan det blive nemmere at gennem
skue, hvordan dine investeringer påvirker klimaet. For 
en ting er i hvert fald sikker: Som enkeltpersoner kan 
vi ikke flytte ret meget. Men i forening kan vi, slutter 
Tage Thomsen. 
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Kilde: BankInvests beregninger pr. januar 2021. Gennemsnitlig formue på 1,4 mio. kr. set over 42 år 
(arbejdsliv) er baseret på rapport fra CBS Professor Jesper Rangvids ”Danskernes opsparing  

– med særligt blik på investeringsforeninger”. CO2 reduktionen ved bæredygtige investeringer 
er ved en 5050 investering i BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling og Globale 

Obligationer Bæredygtig Udvikling sammenlignet med en investering i verdensmarkedet.

Batter det noget? 
I den grad. Ifølge BankInvests beregninger sparer du miljøet for over 1.000 tons 
CO2 om året ved at investere bæredygtigt. Det er over 600 gange så meget 
på årsbasis, som hvis du skrotter din tørretumbler til fordel for tørresnoren. 

Investér bæredygtigt

1.107 tons co2

Tag cyklen i stedet for bilen

19,9 tons CO2

Flyv én gang mindre årligt til Paris

19,3 tons CO2

Udskift 10 stk. 60W pærer til LED

7,8 tons CO2

Tørresnor i stedet for tørretumbler

1,8 tons CO2

I Sparekassen Danmark ønsker 
vi at hjælpe vores kunder med 
at investere ansvarligt. Derfor 
styrker vi løbende arbejdet med at 
integrere ansvarlige investeringer i 
vores investeringstilbud. Vi ønsker 
at skabe langsigtede afkast til vores 
kunder, samtidig med at vi bidrager 
til en bæredygtig udvikling.

Tage Thomsen
Investeringschef 
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Fremtiden er grøn  
– også for dig som kunde

Når man tænker på et pengeinstitut, tænker man måske mere på 
regneark og bankrådgivere i lyseblå skjorter end på bæredygtighed, 
men i Sparekassen Danmark tænker vi – ligesom mange andre 
virksomheder – mere og mere grønt.

Pengeinstitutternes brancheforening Finans Danmark 
har forpligtet sig til at arbejde for Parisaftalens mål 
for CO2reduktion samt en bæredygtig omstilling af 
økonomien med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. 

Det tilslutter vi os naturligvis også i Sparekassen Dan
mark, og derfor skal bæredygtighed være en integreret 
del af forretningsmodellen i den nye sparekasse.

En grøn bundlinje

Når vi taler om at integrere bæredygtighed i forret
ningsmodellen, tænker vi både på vores eget klima
aftryk, men også på kundernes.

Et pengeinstitut udleder sammenlignet med for ek
sempel en produktionsvirksomhed ikke umiddelbart så 
meget CO2. I sparekassen arbejder vi dog løbende med 
at reducere vores egne CO2udledninger, blandt andet 
ved at udskifte lyskilder med LED og ved at sørge for, at 
de materialer, vi indkøber, er bæredygtigt produceret. 
Vi bliver hele tiden bedre til at træffe bære dygtige valg, 
men det er klart, at det er en proces. 

Vi måler løbende energiforbruget i alle sparekassens 
afdelinger og samarbejder med Nykredit om en me
tode til beregning af sparekassens CO2aftryk. Her 
ser man ikke bare på aftrykket af sparekassens egen 
aktivitet, men også på effekten af sparekassens udlån 
og investeringer.

Det største klimaaftryk, et pengeinstitut sætter, handler 
nemlig om, hvordan de penge, man låner ud, samt 
pengeinstituttets egenkapital, investeres. Det er derfor 
sparekassens rolle som kapitalformidler, der er det 
vigtigste i forhold til den grønne omstilling. 

www.verdensmaal.org



En aktiv medspiller

Den rolle, som sparekassen kan spille i forhold til den 
grønne omstilling, er noget af det, som forretningsud
viklingsdirektør Rasmus Krog Madsen arbejder med. 

Rasmus fortæller:

– I fremtiden bliver det en vigtig opgave for sparekas
sen at kunne hjælpe kunderne med deres grønne om
stilling. Vi ønsker at være en aktiv medspiller og kunne 
hjælpe både privat, erhvervs og landbrugskunder 
med at komme i mål med den grønne omstilling. 

For erhvervskunder kommer der også stigende krav 
om rapportering af for eksempel CO2aftryk. 

– Det kan være svært at navigere i, særligt for små og 
mellemstore virksomheder, og her vil vi gerne være 
en kvalificeret sparringspartner. Hvis ikke vores er
hvervs og landbrugsrådgivere er klædt på til at hjælpe 
kunderne, kan nogle virksomheder blive hårdt ramt 
i de kommende år. Derfor arbejder vi på at uddanne 
vores erhvervsrådgivere til at rådgive vores kunder til 
at udvikle deres virksomheder i en grønnere retning, 
forklarer Rasmus. 

Ligeledes skal privatkunderådgiverne trænes i at kunne 
rådgive om for eksempel energirenovering og bære
dygtige investeringer. 

– Vi ønsker også at kunne tilbyde flere ’grønne’ pro
dukter på både lån og investeringsområdet – og 
med tiden at de grønne løsninger bliver standarden. 
Det bliver en stor, men også spændende opgave og 
er noget af det, som vi har stort fokus på i arbejdet 
med den nye sparekasses strategi, som fortsætter i 
2022, slutter Rasmus.

Rasmus 
Krog Madsen

Betalingskort af majsfibre
Samtidig med den store opgave at bidrage til kundernes 
grønne omstilling har vi i spare kassen også fokus på at 
reducere vores eget aftryk, hvor vi kan. Dette kommer 
blandt andet til udtryk i måden, vi indretter vores afde
linger på, og i de materialer vi køber. 

Et konkret eksempel er, at når alle vores kunder løbende 
skal have nye betalingskort med vores nye navn og 
logo, vil de få et kort, der er produceret af 85 % majs
fibre i stedet for plastik – det er jo ikke tilfældigt, at vores 
nye logo er grønt. Netop derfor skifter vi også kortene 
løbende, for vi synes, det er spild af ressourcer – både i 
forhold til økonomien og miljøet – at skifte noget, der 
virker, blot for at få det nye logo på. 

Sådan kommer sparekassens nye betalingskort af 85 % majsfibre til 
at se ud. Kunderne vil blive kontaktet, når det er tid til at udskifte de 
gamle kort – og det er naturligvis gratis.

11
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Vi er Sparekassen Danmark
At Sparekassen Danmark er Danmarks største 
garantsparekasse, er et af udsagn, vi ofte fortæller om 
den nye sparekasse. Men hvad vil det egentligt sige? 

Den helt afgørende forskel på at være en garant
sparekasse og et børsnoteret aktieselskab er, at i 
garant sparekassen er det et demokratisk flertal blandt 
garanterne, der peger på den retning, som sparekassen 
skal bevæge sig i. Det er nemlig garanterne, der vælger 
sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, som 
herefter vælger en bestyrelse. 

Modsat et aktieselskab, der ejes af – og arbejder for  
– aktionærerne, der forventer at få del i et årligt over
skud, ejer sparekassen sig selv. Når du som garant 
stiller garantkapital til rådighed for sparekassen, får du 
til gengæld medbestemmelse og en række fordele. 
Du har også mulighed for at stille op til repræsentant
skabsvalgene. Næste valg finder sted i efteråret 2023.

Derfor er et garantbevis ikke bare en investering, men 
også en slags medlemskab af sparekassen.

Vi støtter dem, der støtter os

Når overskuddet ikke skal udbetales til aktionærerne, 
har man som garantsparekasse derfor større mulighed 
for at give noget tilbage til lokalsamfundene, hvor 
pengene er tjent, for eksempel via sponsorater og 
sparekassens fonde, som har som målsætning frem
over at kunne udbetale 100 millioner kroner årligt til 
almennyttige og velgørende formål. 

Vi er stolte af at kunne støtte de lokale initiativer, der 
skaber sammenhold og trivsel i lokalsamfundene. 
Det er til gavn og glæde for vores kunder, garanter 
og ultimativt også for sparekassen selv, for det er de 
lokale initiativer, der gør lokalsamfundene til gode 
steder at bo og skaber vækst og virkelyst. 

Det synes vi er sund fornuft.

En ny, gammel idé

Der findes dem, der mener, at garantsparekassen er en 
gammeldags konstruktion, fordi den udspringer af en 
over 150 år gammel idé om virksomheder, der styres af 
deres brugere, som for eksempel andelsmejerierne. En 
overgang var det derfor meget moderne at omdanne 
garantsparekasser til aktieselskaber. 

Når vi i Sparekassen Danmark har valgt at være en 
garantsparekasse, er det, fordi vi mener, at ansvarlige 
og demokratisk ledede virksomheder er helt i tråd med 
tidens ånd om en mere bæredygtig økonomi – og 
så gør det jo ikke noget, at det er en idé med stærke 
rødder. Selvom Sparekassen Danmark er helt ny, har 
sparekassetanken næsten 200 år gamle rødder. Vi 
mener, det er vigtigt at holde fast i ideen om at være til 
for de kunder og lokalsamfund, vi lever af. Vi er stolte 
af, at vi har over 75.000 garanter, der er enige med os. 

Derfor vil vi gerne sige tak for opbakningen til alle 
vores garanter.

Du kan læse mere om at være garant her:  
www.sparv.dk/privat/produkter/garanter

Sparekassen Danmarks samlede bestyrelse med  
de to formænd advokat Birte Dyrberg, Hjørring,  
og direktør Finn Hovalt Mathiasssen, Aars.

Sparekassen Danmarks bestyrelse 2021
Bageste række fra venstre: Morten Pilegaard, Pandrup, Troels Bülow-
Olsen, København, Jacob E. Christensen, Frejlev, Per Albæk, Højslev, 
Jens Buus-Pedersen, Suldrup, og Søren V. Sørensen, Silkeborg. Midterste 
række fra venstre: Martin Valbirk, Pandrup, Henrik Sørensen, Aars, 
Thomas Frisgaard, Støvring, Per Noesgaard, Venø, Bo Bojer, Aalborg, 
og Preben Randrup, Aalborg. Forreste række fra venstre: Tina Sondrup 
Andersen, Aars, Inge Møller Ernst, Dronninglund, Helle S. Sørensen, 
Hjørring, formand Birte Dyrberg, Hjørring, formand Finn H. Mathiassen, 
Aars, Helle Aagaard Simonsen, Skørping, og Lisbeth Mark, Højslev.
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Penge, der går i ring
Når en af sparekassens fonde uddeler en donation, kommer pengene  

lokalsamfundet til gode mere end én gang. Se hvordan i eksemplet herunder.

I år holder vi regionale 
garantarrangementer
I 2022 holder vi ikke garantmøder i 
Sparekassen Danmark. Derimod bliver alle 
garanter inviteret til et garantarrangement.

Garantarrangementerne holdes lokalt i de 
12 regioner, som sparekassens afdelinger 
er fordelt på.

Arrangementerne bliver annonceret på 
vores hjemmeside spard.dk fra den 1. april.

25.000 kr.

Fond

En af sparekassens fonde giver 
25.000 kr. til ny belysning på  
den lokale fodboldbane. 

Lokal fodboldklub 

Klubbens mange medlemmer 
kan nu træne endnu længere 

på de mørke vinteraftener. 

Lokal elektriker 

Donationen giver samtidig 
en ordre i ordrebogen til 

den lokale elektriker. 

Elektrikerens ansatte

Elektrikeren fastholder lokale arbejdspladser 
og kan udbetale løn til sine ansatte.

Lokale butikker 

De ansatte bruger 
pengene i de lokale 
butikker, som er kunder i 
Sparekassen Danmark.

Sparekassen Danmark

Sparekassen øger sin indtjening og 
kan betale rente til sparekassens 
fonde, som fordeler midlerne til 
ildsjæle i lokale klubber og foreninger.

Du er med til at  
gøre en forskel
Når Sparekassen Danmark kan investere 
op mod 100 millioner kroner om året i at 
udvikle vores lokalsamfund, så er det ikke 
kun noget, vi er stolte af – det kan du, som 
kunde, også være.

Med dit kundeforhold hos os er du 
nemlig med til at sikre, at vi fortsat kan 
investere i ildsjæle, lokale klubber og 
foreninger, der hver dag gør en forskel for 
lokalsamfundene – og for os alle sammen.
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Bæredygtig 
fodboldklub
Hobro: Hobro IKs 
amatørfodboldafdeling har en 
bevidst strategi om at have en 
grøn profil, fortæller formand Per 
Andersen. Derfor gik bestyrelsen 
ind i et større detektivarbejde 
med besøg både i Tyskland 
og Norge for at finde det mest 
miljørigtige alternativ, da klubben 
i 2019 fik anlagt en træningsbane 
med kunstgræs. Problemet 
med de første generationer af 
kunststofbaner er, at det gummi, 
der holder stråene på plads, var 
fremstillet af brugte, granulerede 
bildæk, hvilket kan udgøre et 
miljøproblem. En fjerdedel af 
omkostningerne til den nye, 
miljørigtige bane blev afholdt af 
Hobrofonden.

Energirigtigt 
forsamlingshus
Suldrup: Hjeds Kultur og 
Forsamlingshus har fået den 
helt store energirenovering 
med en ny skalmur og ekstra 
isolering af bygningen. Den type 
klimarigtige investeringer støtter 
sparekassens fonde mange 
af, og til renoveringen i Hjeds 
donerede Sparekassen Danmark 
Fonden Himmerland  
35.000 kroner.

10.000  
påskeliljer
Hvidbjerg: Blomster spreder 
glæde, og mange blomster 
spreder megen glæde. Ud fra 
den devise tog en beboer på 
Solvang i Hvidbjerg – Jens 
Jørgen Lind – initiativ til at 
få lagt ikke færre end 10.000 
påskeliljeløg i græsarealerne 
rundt om plejehjemmet. Med til 
at støtte initiativet økonomisk var 
Sparekassen Vendsyssels Fond, 
og på vegne af fonden mødte 
boligrådgiver Birgit Iversen fra 
sparekassens afdeling i Struer 
frem den dag i november, 
hvor DLF pløjede de 10.000 
blomsterløg ned maskinelt. 

Støtte til sociale og 
bæredygtige formål
Sparekassens fonde fokuserer især på at støtte op om projekter, der danner  

grundlag for lokale fællesskaber og/eller bidrager positivt til bæredygtighedsdagsordenen.  

Her ses tre eksempler på tidligere donationer, der bidrager til disse formål.
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Sparekassens fonde fokuserer især på at støtte op om projekter, der danner  

grundlag for lokale fællesskaber og/eller bidrager positivt til bæredygtighedsdagsordenen.  

Her ses tre eksempler på tidligere donationer, der bidrager til disse formål.

Hirtshals

Skagen

Hjørring

Sindal

Snedsted

Bedsted

Struer

Lemvig

Frederikshavn

SæbyVrå

Brønderslev
Pandrup

Aabybro

Hadsund

Mariager

Brovst

Hals

Vester Hassing
Ulsted

Tårs

Hjallerup
Dronninglund

Viborg

Rådhuspladsen

Gammel Strand

Støvring

Suldrup
Arden

Skørping

Fjerritslev

Nibe

Løgstør

Gjerlev

Randers

Galten AarhusViby

Odder

 Vejle

Fredericia

Hobro
Aalestrup

 Aars

Frederiksberg

Skive

Vinderup

Aalborg: 
Budolfi Plads,

Vestbyen, Aalborghus, 
City Syd

Nykøbing Mors

Amager

Sparekassen Danmark 
findes nu på 55 adresser
Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank havde i få byer sammenfaldende afdelinger.  
Ellers kompletterede de to afdelingsnet hinanden fint.

I disse byer er afdelinger lagt sammen: Fjerritslev, Hadsund, Hobro, Mariager og Aalborg.

Også stabsfunktioner er flyttet sammen – både i hovedkontoret i Vrå og i de to hovedcentre  
i Aars og Hobro, hvor der begge steder er blevet flere arbejdspladser end før fusionen.  



Kender du nogen, der fortjener samme 
gode rådgivning som dig?

Har du familie eller venner, som du tænker kan få glæde af et samarbejde
med os, så må du meget gerne anbefale dem at booke et møde på: 

www.spard.dk

Mødet vil naturligvis være helt uforpligtende, og der er både mulighed for  
at mødes morgen, middag eller aften.

Vi har tid, når du har tid.


