
Middelfart Sparekasse 
er en unik arbejdsplads, 
hvor jeg hver eneste dag 
glæder mig til at komme 
på arbejde og gøre en 
forskel. Den strategi 2015, 
som ledelsen har igangsat, 
gør, at vi alle tror på, at 
Middelfart Sparekasse kan 
forblive et selvstændigt 
pengeinstitut. Den tillid, 
som Middelfart Sparekas-
se har vist mig gennem 22 
år. Den ærlighed, som le-
delsen altid udtrykker. Jeg 
ved, hvad vej vi skal, og jeg 
kender de forventninger, 
der er til mig. 

Stor frihed for medarbejderne til at løse de 
daglige arbejdsopgaver. Stor tillid fra ledel-
sen. Der er plads til humor i dagligdagen. 

Sparekassen vil hjælpe én med at få sine karrieredrømme udført. 
Gode kollegaer overalt - lige meget hvilken stol man sidder 
på, føler man sig velkommen fra dag 1. 

Vi har et rigtig godt ar-
bejdsklima, hvor vi 

hjælper hinanden  
og er ligeværdige. 
Samtidig med, at vi laver 

noget får vi også tid til at 
hygge os og en ting, som 

har slået mig, er at vi  
rigtig ofte griner  

sammen.  

Jeg føler en stor opbak-
ning og tryghed i mit dag-
lige arbejde. Det giver mig 

selvtillid og over-
skud til at yde en ekstra 
indsats overfor kunderne 
under stor handlefrihed. 
Jeg er ikke bange for at 
træffe beslutninger - el-
ler at søge sparring 
og oplysning hos en 
kollega. Vi hjælper 
hinanden til at yde i 
hverdagen.

                                  DanmarkS 
                                       BeDSte 
                             arBeJDSplaDS

Informationsniveauet er unikt  
- og det gælder i hele organisationen.  
Åbenheden betyder rigtig meget i hverdagen, for det gør, at jeg har til-
lid til min arbejdsplads og og tør stole på, at der er en fornuftig mening 
med de beslutninger, der træffes. Der er tillid til, at jeg gør mit bedste 
i min dagligdag - både det bedste for Sparekassen og det bedste for 
kunderne. Ligesom der er et absolut minimum af kontrol i hverdagen. 
Med andre ord: Selvledelsen fungerer !!! Hvilket også betyder, at jeg 
stortrives og gerne vil bevise, at jeg - som medarbejder - kan leve op til 
den tillidserklæring, som selvledelse er. Jeg har nogle super dejlige kol-
leger - ikke kun i Middelfart, men også rundt om i afdelingsnettet.

Vi har et stærkt fællesskab og en unik 
evne til at samarbejde på tværs af afdelingerne i Sparekas-

sen. Kundetilfredsheden og det, at vi sætter god kundeser-
vice på dagsordenen giver også en stor glæde ved at gå på 

arbejde. Jeg oplever, at der er lydhørhed og mulighed for at 
påvirke udviklingen i Sparekassen på en lang række områder. 

min barsel: der har ikke været 
nogle problemer med at lave en  
alternativ afvikling af barsel. 
Gode kollegaer, der hjælper 

hinanden uanset hvem, jeg ta-
ger fat i. at vi støtter lokale 

tiltag. at der bliver lyttet, når 
jeg har noget på hjerte. 

et unikt arbejdsfællesskab, hvor du aldrig går forgæves til en 
kollega. Du oplever ægte interesse for dit ve og vel samt din  
personlige udvikling. 

mS er en god 
arbejdsplads, 

hvor man beholder bene-
ne på jorden og ikke stil-

ler højere visioner op, end 
man kan nå og er realistsik. 

Fantasisk med selvledelse, 
som betyder større trivsel i 

hverdagen. 

I høj grad den frihed vi har i dagligdagen under hensyn-
tagen til, at der leveres de resultater, som vi har aftalt 

med ledelsen. ledelsen er nemme at komme i dialog 
med, hvis der er udfordringer i dagligdagen. Samar-
bejdet i vores afdeling er fantastisk, hvor alle hjæl-
per alle, og hvor der tages hensyn til den enkelte i 
vid udstærkning. 

Fantastisk at være ansat i en organisation, der udvikler - frem 
for at afvikle. Her tænker jeg på nye forretningsområder og 
etablering af nye filialer samtidig med, at man tør holde fast 
i det, som mange kunder efterlyser - nemlig muligheden for 
hurtig kontakt og lokale beslutninger. 

Vi behandler vores kunder 
ordentligt. Sparekassen gør 
meget for lokalområdet og 
har et godt image i befolk-

ningen. Det betyder, at jeg 
er stolt af at være ansat i 
Sparekassen. Medarbej-

derne bliver godt be-
handlet på alle måder 

- og har mange goder. 
Jeg er så heldig at ar-
bejde i hovedsædet, 
som er en helt unik 

bygning. Den er 
jeg stolt af at vise 
frem. For mig er 

Sparekassen 
danmarks bed-

ste arbejds-
plads. 

et rigtig  
godt sammenhold  
og samarbejde. Dette er både 
gældende i afdelingen, imellem af-
delinger og imellem arbejdsfunktioner. Generelt har vi 
i mS et fokus på, at alle medarbejderes arbejde og evne 
til at hjælpe hinanden har betydning for den service og 
det slutprodukt, vi leverer over for kunden.

når vi som medarbej-
dere har det godt, så kan 
kunderne mærke dette, 
og de føler sig velkomne 
i Sparekassen. Vi sæt-
ter også en stor ære i at 
behandle vores kunder 
godt. efter mere end 20 
år i Sparekassen, så er 
jeg stadig lige så stolt af 
min arbejdsplads, som 
da jeg startede! 

Friheden til selv at planlægge og udføre sit arbejde. 
-Tilliden til at man møder på arbejde for at 
yde sit bedste for Middelfart Sparekas-
se. -Dét, at det er en arbejdsplads, 
hvor man kan se, at man med sit 
arbejde og sin arbejdsplads gør 
en forskel i lokalsamfundet. 

tIllID! 

MS har tillid til, at jeg 
udfører mit arbejde kor-
rekt og bedst muligt. 
FÆLLESSKAB! Vi har et 
godt fællesskab med kol-
legaer også på tværs af 

afdelingerne. FRIHED! Man 
har stor frihed til at diponere 

over sin tid under hensyntagen 
til, at det selvfølgelig ikke bliver 

et tab for MS. 

Vi er et særdeles godt team, der er gode til at samarbejde. Vi ser muligheder, ikke begrænsninger. Vi 
er meget ” tætte ” på vore kunder. Vi er positive medarbejdere. Jeg syntes, vi i Middelfart Sparekasse har 

en god kultur med positive medarbejdere, der gerne vil bidrage til gode resultater for hele Sparekassen. Vi 

har en særdeles god arbejdsplads, og  jeg fløjter hver morgen, når jeg kører 
på arbejde. 

Ud over at have 
rigtig gode ansæt-
telsesforhold, har 
vi et stærkt sam-
menhold. Ingen 
er blege for at 
tage fat eller 
hjælpe hinanden 
i pressede situa-
tioner. Man har 
altid indtrykket 
af, at alle er klar 
til at give den en 
ekstra skalle. Vi har 
et godt socialt miljø.

Den decentrale struktur, friheden og fleksibiliteten! Vi har mange muligheder for at 
agere og navigere inden for ”rammen” og mulighederne er uendelige. Når jeg giver lidt 

ekstra, er jeg som medarbejder sikker på feedback og det faktum, at man bemærkes. 

Selvledelse  - ”frihed med forpligtelser” 
og dermed stor motivation for den enkelte medarbej-
der. Alle er motiverede for at hjælpe hinanden - en god 

stor familie, hvor man føler sig meget velkommen. Stor 
motivation hos så godt som alle kollegaer - som en kollega 

i Aarhus udtrykte ”hold k--- hvor har jeg travlt, men hvor er 
det pi--- fedt at være her”. 

Stor tillid til, at du selv kan pri-
oritere opgaverne, bare du 

til en hver tid sørger for, 
at du og dine medar-
bejdere har den gæl-

dende strategi for 
øje. Tillid, frihed 

og troen på at alle 
gør det bedste, 

de kan, er det, 
der efter min 

mening holder 
alle hjul igang, 

uanset hvor du er 
i organisationen. 

meget stor 
grad af hand-

lefrihed under 
ansvar. En arbejds-

plads, man som medarbejder 
føler et stort engagement og 
ejerskab i. Her er vi gode til at 

udnytte de individuelle 
kompetencer og dermed 
sikre god læring til alle. Et 
supergodt sted at være 
med en helt fantastisk 
”kampånd og gejst” og 
med et godt kollegaskab. 

Middelfart Sparekasse 
er en arbejds-
plads, som gør 
mig stolt 
over at 
komme 
på ar-
bejde 
hver 
dag. 

Fokus på et fælles mål - vores strategi, som er meget synlig og som vi alle arbejder for at opfylde og leve efter. 

Menneskesynet, mangfoldigheden, arbejdsfællesskabet, det unikke forhold mellem hovedkontor og afdelinger (en enhed), accept  
af det enkelte menneske, visionen er klar for alle: Bedst Til Kunder. Danmarks bedste arbejdsplads - intet andet! 

Der samarbejdes i meget stor respekt for hinanden som kolleger og for at være bedst til kunder. Den 
store tillid, frihed og opbakning der gives til den enkelte medarbejder fra ledelsens side. Ligele-

des involvering fra alle f.eks. i forbindelse med udvikling af Strategi 2015. Den enkelte med-
arbejders mulighed for at tage ansvar og sætte nye tiltag i gang. Det giver utrolig stor 

plads til det enkelte individ. Vores vision ”Bedst til Kunder”. At visionen er kendt af 
alle, og at alle har været involveret i tilblivelsen og at se, at det virker. 

Vi er rigtig dygtige til at samarbejde. Een af frugterne af arbejdet 
med ”bedst til kunder” er, at vi løbende modtager anerkendelser 
fra kunderne til afdelingerne og rådgiverne. Det er hverdagsop-
levelser, som har meget stor betydning for os allesammen. Det 
er en meget stor glæde at gå på arbejde i Middelfart Sparekasse 

- ikke 2 dage er ens, men overalt møder jeg kolleger, der 
brænder for deres arbejdsplads. 

Der 
er 
plads 
til at 
kunne 
være sig selv 
hver dag. Jeg bliver accep-
teret, som den jeg er! 

Fleksibilitetet i arbejdstiden - det gør balancen mellem arbejde og privatliv meget lettere. man 
kan regne med Sparekassens opbakning/ hjælp, hvis man skulle få personlige problemer. Jeg kan 
få lov at behandle kunderne på en ordentlig måde, så jeg selv kan stå inde for det, jeg gør. 

Middelfart Sparekasse er en fantastisk arbejds-
plads, hvor der er plads til alle, og hvor vi hver 

dag møder ind til en ny dag med gode oplevelser 
og hjælp fra dejlige kolleger. ”I dag er en god dag - 

og den første i resten af dit liv”. 

Sparekassen har en unik 
kultur, som er baseret på 
en høj grad af tillid, fæl-
lesskab og engagement. 
Sparekassens medarbej-
dere har et personligt 
overskud og en oprigtig 
interesse i andre men-
nesker og deres behov, 
som er ud over det sæd-
vanlige. Og så er Spa-
rekassens åbenhed i en 
klasse for sig. 

Der er en dejlig stemning, når mange kol-
legaer er samlet. Strategisk selvledelse 

betyder, at jeg selv kan ”strikke” den løs-
ning sammen, som passer bedst til mine 

kunder - de skal ikke nødvendigvis passes 
ned i nogen kasse. Det giver stor tilfreds-

stillelse at kunne arbejde på den måde. 

Selvledelse er et fantastisk gode. Det er mit eget ansvar at komme i hus med opgaverne og følge op på dem. Frihed til ansvar er lig med frihed til arbejdsglæde. Fleksibiliteten i arbejdstid og -opgaver er med til at få 
arbejdsliv og fritid til at gå op i en højere enhed, især når jeg har to små børn. Sparekassen har så mange arbejdsgoder, at jeg nogle gange føler mig forkælet i sammenligning med min hustru og hendes arbejde. 

1. Frihed betyder, at jeg er mere konstruktiv og løsningsorienteret. Det gør, at 
jeg ser udfordringer frem for problemer. Det er en fantastisk måde at arbejde 
på, og det er altid muligt at sparre med en kollega i Sparekassen. 2. Den korte vej 
til beslutningstageren. 3. At være inddraget i forretningsmulighederne - at have ansva-
ret for at lykkedes med opsatte mål og være med til at opsøge nye forretningsmuligheder 
og potentielle kunder. Det giver en stolthed og en ansvarlighed, som gør Sparekassen til en perfekt 
arbejdsplads for mig. 

Middelfart Sparekasse er Danmarks Bedste Arbejdsplads,  

fordi jeg har nogle fantastiske kollegaer og  
ledere, som støtter mig i både min uddannelse og i mit job. 
Jeg som medarbejder har store friheder som f.eks. mulighed for at 
holde fri, hvis behovet opstår. Jeg som medarbejder har egne be-
føjelser. Jeg har mulighed for at give hurtigt svar til mine kunder. 

Der er respekt for den enkelte. Der er plads til at være forskellige, som er en styrke. 
Vi ”vil”  Sparekassen, og det mærkes i det daglige arbejde. Dan Turell ”jeg holder af 
hverdagen” - det kan jeg kun sige, det gør jeg også. 

For mig er det 
der gør Middel-
fart Sparekasse til 

Danmarks bedste 
arbejdsplads: Frihed 

og tillid! Det bedste 
ved Sparekassen som or-

ganisation og som arbejds-
plads er, at der er overensstem-
menlse imellem ord og handling.

Stor frihedsgrad 
- under ansvar. Den nye ledelse efter direktørskift 
er meget kompetent, og der er meget styr på strukturen, 
og at det bedste ved de gamle værdier bevares. Herunder 
stor tillid til, at personalet hver dag gør det bedste, de kan.

Menneskesynet - hvor 
der bliver set på 

det hele menne-
ske - ikke ”kun” 

arbejdsres-
sourcen. Fæl-
lesskabet - vi 
vil hinanden 
og ”kærer” 
os om hinan-

den. 

Familie-følelsen: Følelsen af den team-ånd og det 
samarbejde vi har i afdelingen og på tværs 
af bæltet er ubeskriveligt. Det betyder meget for 
mig, at vi kan sparre med kollegaer i alle afdelinger - netop fordi 
vi har et godt kendskab til hinanden. Den enkelte medarbejder bli-
ver prioriteret højt i Sparekassen samtidig med et øget fokus på 
indtjening/økonomi. Frihed: Jeg kan selv planlægge min arbejds-
gang uden at være forbundet med forretnings-
gange 24/7. Det giver et overskud, der kan 
bruges på kunderådgivning, salg osv.

 

Gode mu-
ligheder for udvik-

ling! Der er ikke langt 
fra ledelsen til den almene 

medarbejder i afdelingerne. 
morgenmøderne med mar-

tin og peter holdes på et 
niveau, hvor alle føler 
sig tilpas. De er ikke 

så højtidelige.

 
Sparekassen 

betragter medarbej-
deren som sit vigtigste 

aktiv. Her får alle muligheder 
for at påvirke egen jobsituati-

on både i form af selvledelse og 
i form at karriereplanlægning. 
Der er en meget fri tone i alle 
lag af organisationen, og man 

møder en utrolig imøde-
kommenhed, når man 

søger hjælp.

 
en dejlig rund 

arbejdsplads, der i vid 
udstrækning appellerer 

til den enkelte medarbejders 
kreativitet. Det er ikke bare en 

arbejdsplads men en fælles forret-
ning, hvor alle gør deres yderste 
for at skabe meningsfuld vækst. 

en arbejdsplads, hvor medar-
bejderne er forpligtet til at 

tænke selv og tænke 
frem. 

Som 
ansat er det 

vigtigt at have frihed 
til at planlægge sin egen 

hverdag med kundemøder, 
salg, samarbejde med kol-

legaer m.m. Det er endvidere 
vigtigt for mig at have et 

årelangt kendskab til mine 
kunder, så vi bliver lidt 

”private”, når vi  
mødes. 

til-
lid, selvledel-

se, fælles mål. at vi 
hver dag møder ind for at 

bidrage til helheden via til-
lid til, at vi hver især selv har 

fokus på forretningen, og hvad 
der tjener den og kunderne 
bedst. tillid til at vi har styr 

på det, men med naturlig 
sparring omkring 

tingene. 

Arbejdsplads med frie rammer gør, at jeg selv kan påvirke mine fokusområder med det, jeg ved, jeg er rigtig god til. Og 
det skaber en kæmpe merværdi for mig og Middelfart Sparekasse. Vi skal være bedst til kunder, og at vi har et erklæret 
mål om at være det gør, at vi altid gør vores yderste for at kunderne får en god oplevelse. Og det har ikke noget at gøre 
med vi skal være billigst, vi skal være bedst for os og kunden. 

en arbejdsplads, hvor der kan gås til alle 
- uanset hvilket plateau man sidder på. en 

arbejdsplads med respekt for det enkelte 
menneske og de værdier, det besidder. 

Der er gensidig respekt for hinandens 
arbejdsområder på alle niveauer.

Gensidig respekt 
for hinanden afspejler 
vors adfærd overfor 
kunderne.

Jeg har frihed til at udføre mit arbejde. 
Vi er et team og bakker altid hinanden 

op. Vi viser omsorg for det enkelte 
menneske. Vi har en nærværende og 

deltagende ledelse. Jeg er meget glad 
og stolt over at være en del af Danmarks 

Bedste Arbejdsplads.Vi har været gen-
nem store forandringer de sidste par år, 

men jeg 
mener, at 

Middelfart 
Sparekasse 

stadig har 
hjertet på 

rette sted.  

Handlinger, der gør en 
stolt af og svinge mS 
sportstasken over 
skulderen på vej til 
træning. 

Der er fokus på, at god trivsel blandt medarbejderne ansporer til ar-
bejdsglæde - en arbejdsglæde, som smitter af på kunderne. Ledelsen er 

modtagelig og åben over for nye initiativer og forslag. Sparekassens strategi 
og målsætning er klar og tydelig for medarbejderne. Det er en stor tilfredsstil-

lelse at arbejde et sted, hvor det man siger, også er det man gør. 

MSkultur

profil
2012-20
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1. Generel InformatIon

Beskriv venligst arbejdspladsens primære forretningsområde, branche og 
væsentligste produkter eller serviceydelser. Hvem er arbejdspladsens primære 
kunder og konkurrenter? Beskriv også gerne andre strukturelle forhold, der har  

betydning for jer som arbejdsplads og jeres kultur.

om mIddelfart  
SparekaSSe
Vores berettigelse som pengeinstitut er, at vores 
kunder har tillid til os og til, at vi kan levere et lang-
sigtet og stabilt fundament for deres økonomi. I er-
kendelse heraf er vores vision: "Bedst til kunder". 
"Bedst til kunder" bliver udlevet af alle medarbej-
derne, og vores kunder skal mærke det i form af 
konkret adfærd. Budskabet er, at Sparekassen først 
bliver bedst til kunder, når kunderne siger det. 

Sådan er vi!
Sådan er vi! er det, du som kunde og samarbejds-
partner kan forvente, når du møder os i Middel-
fart Sparekasse:
•   Vi er ordentlige og åbne overfor vores  

omgivelser 
•   Vi indgår forretninger, der skaber værdi  

for dig og Sparekassen 
•  Vi mødes i øjenhøjde 
•  Vi er Sparekassen, og det er vi stolte af. 

Historie
Middelfart Sparekasse blev grundlagt i 1853 af 
Foreningen til trængende Haandværkeres og 

andres Understøttelse i Middelfart. 
Sparekassen var tænkt som en 
sparekasse til fælles bedste, og i den 
forstand lever sparekassetanken 
videre – om end den har fået nye 
klæder her 161 år senere.

Fra at være en lille, lokal sparekasse så Middelfart 
Sparekasse sin chance og sprang over Lillebælt 
til resten af Trekantområdet i 1990. Sparekassen 
troede på, at Trekantområdet var det rigtige sted 
at vokse. Det viste sig at holde stik. Først fik Fre-
dericia en afdeling, i 1992 fulgte Kolding og Vejle 
efter. I 2013 kom Aarhus, Esbjerg, Odense erhverv 
samt pensions- og formueafdelingen i Roskilde 

til og i 2014 en afdeling i Hørning syd for Århus. I 
dag har Sparekassen 17 afdelinger.

Samfundsansvar siden 1853
I Middelfart Sparekasse er CSR, eller det at skabe 
samfundsværdi, integreret i virksomhedens stra-
tegi og forretningsaktiviteter. Det at skabe sam-
fundsværdi er - og har altid været - en del af dét, 
som giver Sparekassen berettigelse. Middelfart Spa-
rekasses samfundsmæssige engagement kan føres 
helt tilbage til Sparekassens grundlæggelse i 1853. 
Allerede dengang var Sparekassens grundfilosofi, 
at beslutninger skulle være til gavn for forretningen 
og samtidig bidrage til samfundet. Og det er netop 
dét, som CSR drejer sig om.

Middelfart Sparekasse i vækst
Middelfart Sparekasse har oplevet en flot frem-
gang de seneste år, og i 2014 bød vi velkommen 
til et meget højt antal nye kunder. Vi mærker 
en stor efterspørgsel efter den måde, vi driver 
pengeinstitut på, og en nettokundetilgang på 8 % 
må betegnes som yderst positivt. Ikke mindst set 
i lyset af, at langt de fleste kunder er kommet til 
os på opfordring fra eksisterende. Vi gør da også 
alt, hvad vi kan i vores daglige virke for at pleje 
og fastholde vores gode ry ved at behandle vores 
kunder godt. At sørge for at de er tilfredse og an-
befaler os til andre, er den bedste markedsføring, 
vi kan tænke os. 

Vi er overbeviste om, at der mere end nogensinde 
er brug for et pengeinstitut, hvor der er plads 
til alle. Vi vil være en sparekasse for alle - både 
dem, der kommer til kassen, og dem, der benytter 
digitale services. 

Budskabet er, at Sparekassen 

først bliver bedst til kunder, 

når kunderne siger det.
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Middelfart Sparekasse er klædt på til fremtiden, som vi 

byder velkommen med en kundefokuseret Strategi 2015;  

en strategi baseret på stærke samarbejdsbånd internt i 

Sparekassen og med ambition om vækst.
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en SparekaSSe for alle

hIStorISk tIdSlInIe

12
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Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement i lokalområdet kan føres til-
bage til grundlæggelsen af Sparekassen i 1853, hvor en gruppe aktive håndværkere i 
tråd med tidens oplysningsånd ville vejlede almuen til at spare op.

Slagtermester Benjamin Falkner bliver regnet for Sparekassens stifter. Han fremlag-
de sin ide til Sparekassen for håndværkerforeningen den 16. november 1852.

Sparekassen var tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og denne tanke lever 
stadig i bedste velgående her i 2015.

1853

1917

1920

1953

1972 1990'erne

1990 1991

20
 å

r

Etablering af
Middelfart Sparekasse

Garantsparekasse

”Moderne” penge- 
institutmed boksanlæg

De første  
tanker om  

værdibaseret 
 ledelse

Etablering af  
første afdeling udenfor 

Middelfart (Strib)

Kolding, Vejle, 
Uldum og Ødsted

100 år, 10 medarbejdere
1,5 mio. i egenkap.

Over bæltet -  
afdeling i  

Fredericia

SparekaSSenS  
oprIndelSe
•   Middelfart Sparekasse blev etab-

lereti 1853.
•   Sparekassernes fornemmeste 

opgave var at passe på fattigfolks 
opsparing og var samtidig et 
værn mod, at fattigfolk ødslede 
deres opsparing væk.

•   Dvs. målet var ikke at tjene penge, 
og de mere risikable forretninger 
blev overladt til bankerne.
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1996 2009

1993 2001-2003 2010-2011

2012

2013 2014

De første  
tanker om  

værdibaseret 
 ledelse Selvledelse

Samfundsværdi 
Redegørelse

Hedensted og  
Vinding

Investering og  
pension Sjælland

Esbjerg, Aarhus og 
Odense erhverv

Socialt etisk 
regnskab

Odense og 
Horsens

Strategi 2015
værdigrundlag

10 målepunkter

Hørning

voreS vedtæGter
•   Vedtægternes § 1, stk. 4: Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stifte-

re, garanter eller andre deltagere er ejere af Sparekassens overskud eller formue.
•   Vedtægternes § 19, stk. 2: Hvis Sparekassen ophører, skal dens nettoformue 

anvendes til velgørende og almennyttige formål i Sparekassens virkeområde efter 
repræsentantskabets nærmere bestemmelser.

1952: 10 medarbejdere
1978: 32 medarbejdere
2002: 105 medarbejdere
2013: 230 medarbejdere
2014: 260 medarbejdere

medarbejdere



Hoved- og nøgletal 
mIddelfart SparekaSSe
Hoved- og nøgletal Middelfart SparekaSSe
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2014 2013 2012 2011 2010

Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938

Kursreguleringer 9.852 30.270 40.511 6.837 -37.322

Udgifter til personale og admini-
stration 254.985 235.687 222.074 222.199 198.510

Nedskrivninger på udlån og  
tilgodehavender 73.103 109.794 116.996 89.283 80.396

Resultat af kapitalandele i associe-
rede og tilknyttede virksomheder 29.715 21.643 17.146 -13.188 -26.414

Årets resultat 69.246 27.502 9.618 -1.950 -78.125

Udlån 4.338.716 3.964.074 3.765.456 3.683.476 3.695.079

Egenkapital 853.543 727.855 641.699 600.872 562.444

Aktiver i alt 6.643.097 5.438.100 6.066.748 5.890.878 6.445.795

Kapitalprocent 14,7 14,3 17,3 17,2 13,0

Kernekapitalprocent 14,2 13,8 14,0 12,8 9,7

Egenkapitalforrentning før skat 9,2 3,3 2,0 1,0 -16,4

Egenkapitalforrentning efter skat 8,8 4,0 1,5 -0,3 -13,8

Indtjening pr. omkostningskrone 1,2 1,1 1,0 1,0 0,7

Renterisiko 0,6 0,4 0,6 0,3 -2,4

Valutaposition 7,4 7,3 2,7 75,2 87,0

Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Udlån i forhold til indlån 87,5 95,3 88,7 86,3 80,8

Udlån i forhold til egenkapital 5,1 5,4 5,9 6,1 6,6

Årets udlånsvækst 9,5 5,3 2,2 -0,3 0,4

Overdækning i forhold til lovkrav  
om likviditet

140,7 139,6 176,4 232,4 302

Summen af store engagementer 35,7 35,2 74,4 12,3 39,2

Årets nedskrivningsprocent 1,3 2,1 2,4 1,8 1,6

Afkastningsgrad 1,0 0,5 0,2 0,0 -1,2

Beløb i 1.000 kr.
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2014 2013 2012 2011 2010

Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938

Kursreguleringer 9.852 30.270 40.511 6.837 -37.322

Udgifter til personale og admini-
stration 254.985 235.687 222.074 222.199 198.510

Nedskrivninger på udlån og  
tilgodehavender 73.103 109.794 116.996 89.283 80.396

Resultat af kapitalandele i associe-
rede og tilknyttede virksomheder 29.715 21.643 17.146 -13.188 -26.414

Årets resultat 69.246 27.502 9.618 -1.950 -78.125

Udlån 4.338.716 3.964.074 3.765.456 3.683.476 3.695.079

Egenkapital 853.543 727.855 641.699 600.872 562.444

Aktiver i alt 6.643.097 5.438.100 6.066.748 5.890.878 6.445.795

Kapitalprocent 14,7 14,3 17,3 17,2 13,0

Kernekapitalprocent 14,2 13,8 14,0 12,8 9,7

Egenkapitalforrentning før skat 9,2 3,3 2,0 1,0 -16,4

Egenkapitalforrentning efter skat 8,8 4,0 1,5 -0,3 -13,8

Indtjening pr. omkostningskrone 1,2 1,1 1,0 1,0 0,7

Renterisiko 0,6 0,4 0,6 0,3 -2,4

Valutaposition 7,4 7,3 2,7 75,2 87,0

Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Udlån i forhold til indlån 87,5 95,3 88,7 86,3 80,8

Udlån i forhold til egenkapital 5,1 5,4 5,9 6,1 6,6

Årets udlånsvækst 9,5 5,3 2,2 -0,3 0,4

Overdækning i forhold til lovkrav  
om likviditet

140,7 139,6 176,4 232,4 302

Summen af store engagementer 35,7 35,2 74,4 12,3 39,2

Årets nedskrivningsprocent 1,3 2,1 2,4 1,8 1,6

Afkastningsgrad 1,0 0,5 0,2 0,0 -1,2

10 målepunkter StatuS  
pr. 31.12.2014

Mål 2015: top 5

6:  Nr. 5
(2014)
Danmarks Bedste  
Arbejdspladser®

Mål 2015: top 3

4:  NR. 1
(2014)

Nr. 1 i  
kundetilfredshed 

7:  99 %
(2014)

”Det er et godt sted  
at arbejde”

Mål 2015: > 95 %

Mål 2015: > 50 %

5:  71 % 
(2014)

Anbefalingsvillighed  
(net promotor score)

Mål 2015: > 75 Mio. kr.

10:  75 Mio. kr. 
(31.12.14)

Resultat før skat (koncern)

3:  6,1 proCENtpoiNt
(31.12.14)

Solvensoverdækning

Mål 2015: > 4 PRoceNtPoiNt

kr.

Mål 2015: > 5 Mio. kR. / 20 %

8:  5.863.511 kR. / 8 %
(Støtte i PRoceNt af  
ReSultat føR Skat 2014)

Engagement i  
lokalsamfundet 8 %

Mål 2015: > 1,5

2:  1,39
(31.12.14)

Basisindtægter  
pr. omkostningskrone

kr.

1:  56.262 kuNDEr
(31.12.14)

Mål 2015: > 60.000

Mål 2015: < 1 %

9:  1,26 %
(31.12.14)

Nedskrivningsprocent
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Roskilde

Odense

Strib
Middelfart

Horsens

Århus

Hørning

Esbjerg

Hedensted

Uldum

Fredericia

Vejle

Ødsted

Kolding

Vinding

mIddelfart SparekaSSe anno 2015
Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse med godt 14.500 garanter. Sparekassen har 17 afdelinger, som 
servicerer og rådgiver private kunder og små og mellemstore erhvervskunder om finansielle ydelser i vores 
markedsområde. Sparekassen beskæftiger 260  medarbejdere og har 56.300 kunder.
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GrundoplySnInGer 
2012 - 2014

2012 2013 2014

Antal medarbejdere i alt 188 233 260

Antal medarbejdere i administrationen i % 25 24 22

Antal medarbejdere i kundeekspederende afdelinger i % 75 76 78

Kønsfordeling (%) 2012 2013 2014

Kvinder i Sparekassen 62 56 54

Mænd i Sparekassen 38 44 46

Kvinder i ledende stillinger 44 38 28

Mænd i ledende stillinger 56 62 72

Gennemsnitsalder og anciennitet (år) 2012 2013 2014

Gennemsnitsalder 45 46 47

Gennemsnitlig anciennitet 9 7,6 7,5

Sygefravær (%) 2012 2013 2014

I alt Sparekassen 2,65 1,73 2,24

Under 3 uger 1,41 1,1 0,96

Over 3 uger 1,24 0,62 1,28

Medarbejdertilgang- og afgang (%) 2012 2013 2014

Medarbejdertilgang 14,6 32,5 18,0

Medarbejderafgang 16,7 8,5 6,4
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meDarBejDere står Bag filialvækst

Roskilde, Esbjerg, Århus, Odense og Hørn-
ing. På mindre end to år har Middelfat 
Sparekasse åbnet fem nye afdelinger. Det 
sker i en tid, hvor kasse- og filiallukninger 
efterhånden er blevet hverdag i den finansi-
elle sektor. Siden årtusindskiftet er antallet 
af filialer inklusive hovedkontoret i Danmark 
faldet drastisk og nærmer sig en halvering.  
Men i Middelfart Sparekasse har man i ste-
det travlt med at tale med velforberedte 
medarbejdere fra andre pengeinstitutter 
om muligheden for at ekspandere og åbne 
nye afdelinger. De seneste fem afdelinger 
er åbnet på baggrund af en henvendelse 
fra en eller flere medarbejdere. Henven-
delserne, som er sket uafhængigt af hin-
anden, er ikke kommet bag på Middelfart 
Sparekasses administrerende direktør.

”Dels er der nogen, der er blevet op-
mærksom på, at vi kan finde på at tage 
imod en god ide, og så har vi vel sig-
naleret på forskellig vis, at vi gerne vil no-
get ekspansion. Det er der så nogen, som 
har læst og hørt om. Og så er den finansi-
elle sektor en lille verden. Mange kender 
hinanden, og vores medarbejdere har et 
fantastisk netværk. Mange kender nogen, 
som er ansat hos os, og flere har forhørt 
sig blandt vores medarbejdere for at høre, 
hvordan det er at arbejde hos os, og hvem 
de skal tale med, hvis de har et godt tilbud. 

Fem filialer har Middelfart Sparekasse åbnet inden for det sidste 
halvandet år. Alle på opfordring fra medarbejdere udefra. Filialerne 
avler båder kunder, medarbejdere og sorte tal på bundlinjen

Overskud på halv milliard i Finansiel Stabilitet
Finansiel Stabilitet, der overtog de nødlidende banker, da finanskrisen satte 
ind i 2008, har i årets første tre kvartaler haft et overskud på 522 millioner 
kroner. Ifølge selskabets kvartalsmeddelelse skyldes det primært, at afviklin-
gen af bankengagementer er gået bedre end forventet. Finansiel Stabilitet, 
der tidligere har meddelt, at man forventer at være kundeløse i løbet af 2015, 
har nedbragt den samlede koncernbalance med fem milliarder til 24 milliarder 
kroner i årets første tre kvartaler.

Bedste erhvervsklima for SMV’er
For fjerde år i træk har World Banks årlige rapport, Doing Business, kåret  
Danmark til det bedste sted i Europa at drive forretning i for små og mel-
lemstore virksomheder. På verdensplan ligger Danmark på en fjerdeplads 
kun overgået af Singapore, New Zealand og Hongkong. Rapporten måler på 
områder som at starte en virksomhed, få elektricitet, beskyttelse af mindre-
talsinvestorer, få kredit, håndhævelse af kontrakter og skattebetaling, hvor 
Danmark ligger pænt på alle områder.

Folk, som henvender sig, er meget velfor-
beredte og har en dyb indsigt i, hvordan 
det er at arbejde i Middelfart Sparekasse”, 
siger Martin Baltser, administrerende direk-
tør i Middelfart Sparekasse, og påpeger, 
at erfaring trækker:

”Det behøver ikke være folk, der har 
været med i 40 år eller mere, men man 
skal have været med i mange år. Man skal 
kende byen ud og ind og vide, hvilke cirkler 
man skal begå sig i”.

Middelfart Sparekasse har haft stor 
succes med de nye afdelinger. De fire af-
delinger, som åbnede i 2013, har sorte tal 
på bundlinjen, og Martin Baltser forventer, 
at filialen i Hørning, som åbnede i august 
2014, går i plus allerede i første halvår 2015. 

”I øjeblikket ansætter vi en til to mand 
om ugen – både til vores nye og bestående 
afdelinger. Mange af dem, vi ansætter, er 
folk, der selv henvender sig. For øjeblikket 
har vi arkiverne fyldt med henvendelser 
fra medarbejdere. Vi har også fået flere 
henvendelser fra folk om muligheden for 
at åbne en afdeling, hvor vi har sagt nej. 
Vi vil have tingene til at følges ad og lave 
forretning i et omfang, så vi er helt sikre 
på, at vi har overblikket. Men ja, på et tids-
punkt kommer der flere afdelinger”, siger 
sparekassedirektøren. /BV

Læs også side 22

Markant færre filialer i Danmark
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Filialer 2.000  1.962  1.879  1.760  1.598  1.494  1.308  1.155 
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”I øjeblikket ansætter vi en til to mand om ugen 
– både til vores nye og bestående afdelinger”, 
siger Martin Baltser, administrerende direktør i 
Middelfart Sparekasse.

7NyhederFinans
December 2014

meDarBejDere står Bag filialvækst

Roskilde, Esbjerg, Århus, Odense og Hørn-
ing. På mindre end to år har Middelfat 
Sparekasse åbnet fem nye afdelinger. Det 
sker i en tid, hvor kasse- og filiallukninger 
efterhånden er blevet hverdag i den finansi-
elle sektor. Siden årtusindskiftet er antallet 
af filialer inklusive hovedkontoret i Danmark 
faldet drastisk og nærmer sig en halvering.  
Men i Middelfart Sparekasse har man i ste-
det travlt med at tale med velforberedte 
medarbejdere fra andre pengeinstitutter 
om muligheden for at ekspandere og åbne 
nye afdelinger. De seneste fem afdelinger 
er åbnet på baggrund af en henvendelse 
fra en eller flere medarbejdere. Henven-
delserne, som er sket uafhængigt af hin-
anden, er ikke kommet bag på Middelfart 
Sparekasses administrerende direktør.

”Dels er der nogen, der er blevet op-
mærksom på, at vi kan finde på at tage 
imod en god ide, og så har vi vel sig-
naleret på forskellig vis, at vi gerne vil no-
get ekspansion. Det er der så nogen, som 
har læst og hørt om. Og så er den finansi-
elle sektor en lille verden. Mange kender 
hinanden, og vores medarbejdere har et 
fantastisk netværk. Mange kender nogen, 
som er ansat hos os, og flere har forhørt 
sig blandt vores medarbejdere for at høre, 
hvordan det er at arbejde hos os, og hvem 
de skal tale med, hvis de har et godt tilbud. 

Fem filialer har Middelfart Sparekasse åbnet inden for det sidste 
halvandet år. Alle på opfordring fra medarbejdere udefra. Filialerne 
avler båder kunder, medarbejdere og sorte tal på bundlinjen

Overskud på halv milliard i Finansiel Stabilitet
Finansiel Stabilitet, der overtog de nødlidende banker, da finanskrisen satte 
ind i 2008, har i årets første tre kvartaler haft et overskud på 522 millioner 
kroner. Ifølge selskabets kvartalsmeddelelse skyldes det primært, at afviklin-
gen af bankengagementer er gået bedre end forventet. Finansiel Stabilitet, 
der tidligere har meddelt, at man forventer at være kundeløse i løbet af 2015, 
har nedbragt den samlede koncernbalance med fem milliarder til 24 milliarder 
kroner i årets første tre kvartaler.

Bedste erhvervsklima for SMV’er
For fjerde år i træk har World Banks årlige rapport, Doing Business, kåret  
Danmark til det bedste sted i Europa at drive forretning i for små og mel-
lemstore virksomheder. På verdensplan ligger Danmark på en fjerdeplads 
kun overgået af Singapore, New Zealand og Hongkong. Rapporten måler på 
områder som at starte en virksomhed, få elektricitet, beskyttelse af mindre-
talsinvestorer, få kredit, håndhævelse af kontrakter og skattebetaling, hvor 
Danmark ligger pænt på alle områder.

Folk, som henvender sig, er meget velfor-
beredte og har en dyb indsigt i, hvordan 
det er at arbejde i Middelfart Sparekasse”, 
siger Martin Baltser, administrerende direk-
tør i Middelfart Sparekasse, og påpeger, 
at erfaring trækker:

”Det behøver ikke være folk, der har 
været med i 40 år eller mere, men man 
skal have været med i mange år. Man skal 
kende byen ud og ind og vide, hvilke cirkler 
man skal begå sig i”.

Middelfart Sparekasse har haft stor 
succes med de nye afdelinger. De fire af-
delinger, som åbnede i 2013, har sorte tal 
på bundlinjen, og Martin Baltser forventer, 
at filialen i Hørning, som åbnede i august 
2014, går i plus allerede i første halvår 2015. 

”I øjeblikket ansætter vi en til to mand 
om ugen – både til vores nye og bestående 
afdelinger. Mange af dem, vi ansætter, er 
folk, der selv henvender sig. For øjeblikket 
har vi arkiverne fyldt med henvendelser 
fra medarbejdere. Vi har også fået flere 
henvendelser fra folk om muligheden for 
at åbne en afdeling, hvor vi har sagt nej. 
Vi vil have tingene til at følges ad og lave 
forretning i et omfang, så vi er helt sikre 
på, at vi har overblikket. Men ja, på et tids-
punkt kommer der flere afdelinger”, siger 
sparekassedirektøren. /BV
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”I øjeblikket ansætter vi en til to mand om ugen 
– både til vores nye og bestående afdelinger”, 
siger Martin Baltser, administrerende direktør i 
Middelfart Sparekasse.
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Artikel fra Finansforbundets Magasin nr. 11, 2014



16  // Ansættelse og velkomst

2a: Beskriv jeres ansættelses-
procedure, samt hvilke karakter-
træk, I søger hos nye medarbejde-

re udover de faglige færdigheder, jobbet 
kræver? Hvad gør I i ansættelsesproce-
duren for at sikre, at kandidaten passer 
ind i kulturen på arbejdspladsen? 

Karaktertræk hos nye medarbejdere
En af vores vigtigste opgaver i Sparekassen er 
at ansætte de rigtige medarbejdere. En ansøg-
ning kan komme til os på forskellig vis - per-
sonligt eller skriftligt og evt. via en henvisning 
fra en allerede ansat medarbejder, en samar-
bejdspartner, en kunde eller via et netværk.

Det, vi lægger mærke til, når vi udvælger en 
ansøger, er, om personen er fagligt dygtig, er 
personligt stærk og har et ønske om at bidrage 
til forretningen Middelfart Sparekasse. 

Det skal være en holdspiller, som også kan gå 
selv. Vi ønsker at ansætte kollegaer, der har 
troen på og har fokus på, at andre mennesker 
gør deres bedste, og som har tillid til kolleger 
og ledelsen. Det skal i langt de fleste stillinger 
være kollegaer, som trives med friheden til 
at tage ansvar, og som har mod til at tage en 
selvstændig beslutning inden for eget arbejds-
område. 

Vi ønsker kollegaer, der kender sig selv og som 
er bevidste om deres stærke såvel som svage 
sider. De personlige egenskaber kombineret 
med en god faglighed er i realiteten vores ene-
ste konkurrenceparameter. 

Ansættelsesprocedure
Når vi har valgt de mest interessante ansø-
gere ud, inviteres de til samtale. Der sendes 

samtidig en KompetenceProfil fra Garuda til 
ansøgeren, som skal udfyldes elektronisk inden 
samtalen. En samtale kan være enten en ansæt-
telsessamtale eller en ”lær at kende”-samtale. 
Det afhænger af, om vi har et job ledigt.

I samtalen deltager også en medarbejder fra 
den afdeling, hvor ansøgeren skal arbejde. Ved 
en ”lær at kende”-samtale kan det være en 
tilfældig udvalgt leder eller medarbejder med 
samme jobfunktion, der deltager. 

Samtale
En samtale foregår således: 

Vi byder velkommen til ansøgeren og præsen-
terer os selv. Vi fortæller lidt om, hvem vi er og 
om vores jobfunktion. Dette giver ofte anled-
ning til den tillidsskabende ”smalltalk”.
Herefter får ansøgeren en mindre fortælling om 
Sparekassen vist i billeder og ord. Vi forudsæt-
ter, at ansøger selvfølgelig har sat sig ind i, 
hvem Sparekassen er, men det er vigtigt for os 
at give et tydeligere billede af vores kultur, bag-
grund og værdier. Vi bruger derfor to timer på 
en samtale, hvor vi går i dybden med informa-
tion omkring Sparekassen, økonomi, resultater, 

2. anSættelSe oG 
velkomSt

anSættelSe

proGram
•   Præsentation af  

lederen og HR
•   Præsentation af Sparekassen
•   Jobbet 
•   Hvem er kandidaten
•   Tilbagemelding på kompe- 

tenceprofil – Garuda
•   Det videre forløb
•   Samtalen varer ca. 2 timer
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osv. Vi bruger meget tid på at fortælle om selv-
ledelse og tillid, og hvordan det er at være ansat 
i Sparekassen. Det er vigtigt for os, at vi får 
forventningsafstemt med ansøgeren, således vi 
sikrer, at den nye medarbejder er klædt bedst 
muligt på, inden der skal træffes beslutning om 
evt. ansættelse hos os.  

Der følger så et interview, hvor vi kommer nær-
mere på ansøgeren som person. Vi ønsker at 
finde ud af, hvem det er, vi sidder over for. Hvad 
er fx vigtigt for ansøgeren.

Vi bruger, som tidligere nævnt, Garudas 
KompetenceProfil som samtaleværktøj. Denne 
profil er næste punkt i samtalen og er en vigtig 
del, idet den også giver et billede af, hvor godt 
ansøgeren kender sig selv. 

Den sidste del af samtalen er normalt en 
afklaring af løn og tiltrædelse. I nogle tilfælde 
er vi blevet så afklarede i løbet af samtalen, at 
vi kan tilbyde job straks. I andre tilfælde vender 
vi tilbage til ansøgeren efter et par dage. Vi 
kontakter normalt alle de ansøgere, som har 
været til samtale pr. telefon, så vi personligt 
kan fortælle, hvad det er, der gør, at ansøgeren 
ikke fik jobbet, og hvad der kan blive endnu 
bedre. Vi får ofte – uanset om ansøger får job-
bet eller ej - tilkendegivelser på samtalen som 
en god oplevelse. I forbindelse med åbning af 
nye afdelinger eller andre særlige tiltag, er det 
ikke altid, at ovennævnte er processen. Årsagen 
dertil er, at en ny afdelingsdirektør eller lign. 
ofte har et mindre hold med, som er en del af 
”pakken”. Det har langt hen af vejen også vist 
sig, at kollegaerne faldt godt til. 

KompetenceProfilen
KompetenceProfilen er med sine 320 spørgs-
mål fordelt på 16 personlighedstræk et af mar-
kedets mest omfattende profilværktøjer, og den 
giver os et detaljeret overblik over relevante 
personlige kompetencer og hjælper med at 
kvalificere dialogen. En dialog der blandt andet 
også skal være med til at afklare, om ansøgeren 
kan arbejde i en virksomhed med selvledelse, 
herunder at tage ansvar og udvise tillid som 
vigtige elementer.  

KompetenceProfilen giver blandt  
andet indblik i:
•  Hvad motiverer personen?
•  Hvad giver personen jobtilfredshed?

• Hvordan kommunikerer personen?
•  Hvordan samarbejder personen med andre?
•   Hvordan ser personen på forskellige  

normer og værdier?
•   Hvor meget støtte og opbakning har  

personen behov for?
•   Hvordan forholder personen sig til  

forandringer?

KompetenceProfilen er struktureret omkring 
Garudas Hoved-Hjerte-Ben-model. Med model-
len har Sparekassen et fælles sprog, og dialogen 
omkring personprofiler og faglige kompetencer 
bliver ligeværdig.

Uddrag fra mails sendt af kandidater 
til to forskellige stillinger

hovedetS eGenSkaber:
Evnen til at analysere, få ideer,  
strukturere og organisere

hjertetS eGenSkaber:
Evnen til at samarbejde, opnå accept  
på ideer og etablere tillidsforhold

beneneS eGenSkaber:
Evnen til at påtage sig et selvstændigt  
resultatansvar og gennemføre løsninger

Kære Helle og Rikke.Tusinde tak for den positive 
oplevelse det var at være til 

ansættelsessamtale ved Jer.
Nu er jeg så småt kommet mig 

over skuffelsen over at jeg ikke 

blev den heldige nye kollega 
I søgte. ;) Jeg vil derfor lige 

gøre Jer opmærksom på, at jeg 

helt oprigtigt ser Middelfart 
Sparekasse som den oplagte 

arbejdsplads for mig…

Hej Helle og Kristian

Først og fremmest vil jeg sige 

Jer tak for et rigtigt godt 

møde.

Jeres måde at gribe en ansæt-

telsesproces an på, er meget 

prisværdig. Stor ros herfra.

Og jeg synes at I tilbyder en 

utroligt spændende stilling.
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I år valgte vi, i stedet for den traditionelle sam-
tale, at afholde en elevdag i forbindelse med 
rekruttering af vores kommende finanselever. 
Med udgangspunkt i kandidaternes ansøgnin-
ger inviterede vi otte håbefulde unge ind til en 
hel dag med forskellige aktiviteter i Sparekas-
sen.

Formålet var at lære kandidaterne at kende 
i en mere uformel tone end ved den traditio-

nelle samtale og samtidig give kandidaterne 
en mulighed for at se, hvem og hvad Middelfart 
Sparekasse er.

Dagen bød på forskellige individuelle små-
opgaver og to større opgaver, som kandidaterne 
skulle løse i fællesskab.

Alle kandidaterne var yderst engagerede, og vi 
havde en rigtig god og formålsrig dag.

rekrutterInG af 
fInanSelever 2015

Elevdag Middelfart Sparekasse
Elevdagen i Middelfart Sparekasse var interessant og spændende og alt andet end en ordi-
nær samtale. Dagen bød på en masse sjove opgaver, som vi i fællesskab skulle løse. Stem-
ningen var meget afslappet, og som gæst følte man sig velkommen og tilpas i de rammer, 
der var sat omkring dagen. Vi blev introduceret til Middelfart Sparekasse og fik et indblik 
i, hvilke værdier Sparekassen vægter højt. Yderligere var vi enkeltvis til samtale, hvor vi 
fik lov til at uddybe lidt mere om os selv. Elevdagen fungerede rigtig godt, fordi rammerne 
gjorde, at begge parter kunne se hinanden an. Gennem vores ageren i de forskellige opgaver 
fik Sparekassen et indblik i, hvem vi var som personer, og personligt fik jeg muligheden for 
at finde ud af, om Middelfart Sparekasse var noget for mig.  

Signe Juul Lind, kommende finanselev

PRoGRaM foR eleVDaG  
MaNDaG DeN 2.3.2015

09.00: Velkomst og morgenbrød
09.15:  Præsentation af  

Middelfart Sparekasse
09.30:  Fokusprofil
09.45:  Uddannelsens forløb
10.00:    Hvordan er det at være elev  

I Middelfart Sparekasse
10.30:  Teamopgave
11.00:    Fremlæggelse af individuelle 

præsentationer
12.00:  Frokost
12.30:    Individuelle samtaler og  

sideløbende opgaver
16.00:  Tak for i dag
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Hej Peter

Håber du havde en god varm ferie ;-) Synes lige jeg vil takke 

for den super flotte modtagelse i sparekassen - alle uden 

undtagelser på hovedkontoret, har været helt fantastiske. 

Man kan mærke alle brænder for sit arbejde og selv i en travl 

hverdag, tager sig godt af alle os nye ;-) Jeg følte mig straks 

velkommen og ret stolt af, at være en del af dette unikke 

team. Hvor er jeg glad for mit valg og ikke mindst jeres tillid.

Med venlig hilsen

Lars Grene, Rådgiver

Siden Middelfart Sparekasse i 2013 åbnede i Sko-
legade har afdelingen været i rivende udvikling. 
Det betyder samtidig vokseværk i afdelingen, som 
med ansættelsen af Lars Grene fra Spar Nord nu 
er oppe på 14 medarbejdere. 

Da det stærkt ekspanderende pengeinstitut Mid-
delfart Sparekasse for knap to år siden etablerede 
sig i Esbjerg var det med en klar ambition om at 
gafle markedsandele og udnytte den erhvervs-
mæssige vækst i landets femte største by. Og det 
må siges at væres lykkedes ganske godt. Afdeling 
i Esbjerg med direktør Mikael Breinholt Juhl ved 
roret startede med fire mand, og på rekordtid 
efter åbningen i 2013 leverede afdelingen et over-
skud. I dag beskæftiger afdelingen i Skolegade 13 
mand, og kollega nummer 14 er nu på plads. 

Han hedder Lars Grene og kommer fra Spar Nord. 
- Vi har fra første dag i Esbjerg oplevet en massiv 
interesse for den måde, vi driver pengeinstitut 
på - det gælder både fra kunder samt poten-
tielle medarbejdere, som vi løbende får mange 
jobansøgninger fra. For fortsat at kunne give 

vores kunder den bedst mulige service, har vi 
ansat Lars Grene som rådgiver, forklarer Mikael 
Breinholt Juhl. 

Del af en succes 
Lars Grene, der før han kom til Spar Nord, havde 
en stilling hos Frøs Herreds Sparekasse, har 26 
års erfaring inden for bankbranchen, og Lars 
Grene kan alle facetterne af rådgivning inden for 
kerneområderne bolig, investering, pension og 
forsikring. 

- Jeg har kendt til Sparekassen i mange år og 
har altid kun hørt positive ting om den fra såvel 
kunder som medarbejdere, og tilfredse kunder og 
medarbejdere skaber jo hele fundamentet. Mikael 
og resten af holdet her i Esbjerg har på kort tid 
skabt et rigtig godt grundlag i byen, og den succes 
vil jeg gerne være med til at udbygge , fortæller 
Lars Grene. 

SparekaSSe får 
nøgleMed- 
arbejder fra 
markedSområdet 

Lars Grene skifter 
fra Spar Nord til 
Middelfart Spa-

rekasse og bliver 
dermed medar-
bejder nummer 

14 i Sparekassens 
hastigt voksende 

afdeling i Esbjerg.

fakta
Lars er 45 år, gift med Bettina og bor i 
Esbjerg, hvor han også er født og opvok-
set. Sammen har parret to sønner, som 
begge har dyrket elitesvømning. Svøm-
ning fylder således meget hos familien, 
og Lars svømmer selv et par gange om 
ugen på masterholdet i Esbjerg Svøm-
meklub. Når tiden er til det snupper han 
også gerne en tur på mountainbiken 
sammen med Bettina, ligesom familie 
gerne rejser på storbyferie. 

Intern mail

Artikel af Ken Mathiesen, kma@jv.dk, 8. maj 2015



velkomSt

2b: Hvordan byder I nye medar-
bejdere velkommen og integrerer 
dem i kulturen på arbejdspladsen?

Når vi ringer til en kommende kollega og giver 
den gode nyhed, at vi gerne vil tilbyde ved-
kommende et job, fortæller vi allerede på det 
tidspunkt, hvordan vi ønsker at byde vores nye 
kollega velkommen til Sparekassen.

Vi udarbejder et individuelt program, som be-
skriver den første uges ansættelse. Her sikrer 
vi os, at vores nye kollega kommer rundt til 
alle de afdelinger, som er relevante for jobbet. 
Det er vigtigt for os, at den nye medarbejder 
får lejlighed til at hilse på medarbejderne i de 
interne afdelinger, da kontakten hertil ofte vil 
være pr. mail eller telefon. Vores nye kollega 
er hele tiden orienteret om, hvilken afdeling 
og medarbejder de nu skal møde i den første 
uges tid. Vi oplever, at det giver tryghed og stor 
glæde, da de føler sig ventet.

Det, at medarbejderne hilser på hinanden og 
får mulighed for at fortælle om lige præcis 
deres job, giver en endnu bedre forståelse og 
respekt for hinandens jobfunktioner.  Samtidig 
lægger vi op til, at den nye medarbejder gerne 

må undres over vores rutiner 
og spørge nysgerrigt ind til, 
hvorfor vi gør, som vi gør. Det 
er sundt indimellem at blive 
set på med andre øjne, og vi 
er derfor meget åbne overfor, 
at opgaver kan løses på andre 
måder, end vi normalt gør.

Den første dag kører vores nye kollega sammen 
med lederen rundt til alle afdelinger for at hilse 
på alle medarbejderne i Sparekassen. Og så 
skal de naturligvis også have en velkomstgave.

Alle nye kollegaer får tilknyttet en mentor i den 
afdeling, de skal arbejde i. Mentoren har en 
vigtig opgave i, at hjælpe den nye medarbejder 
til at blive integreret i kulturen og sørge for, at 
medarbejderen får en god opstart.

Vores nye kollega får også en snak med tillids-
manden, hvor bl.a. alle personalegoder o.lign. 
bliver gennemgået.

Introduktion af nyansatte
Vi ønsker at give vores nye kollegaer den bedst 
mulige opstart og velkomst. Derfor kommer 
alle nye medarbejdere i Sparekassen igennem 
et introforløb, som skal give en grundviden om 
Sparekassen og de funktioner, man har brug for. 
Forløbet skal hjælpe til, at ”nye ansigter” får en 
god start og samtidig får skabt relationer. Både 
for at vide, hvem man kan trække på i de for-
skellige funktioner, men også for at skabe for-
ståelse for hinandens arbejde. Denne forståelse 
er vigtig, for at man kan agere selvledende og 
proaktivt. Det gør også vejen til hjælp kortere, 
når man kender hinanden.

Det betyder, at en ny medarbejder kommer 
rundt til følgende fagområder, inden medarbej-
deren skal ud i sin egen afdeling:

•  Kredit
•  Intern revision
•   CSR / Samfundsværdi, herunder  

repræsentantskab og bestyrelse
•  Marketing og kommunikation
•  Jura
•  Compliance
•  Økonomi
•  It 
•  Pension
•  Investering
•   Administration, blandt andet indkøb, 

fonds
•  HR
•  Tillidsmand
•  Arbejdsmiljørepræsentant.

Det medfører uden tvivl mange informationer 
på få dage, men kendskabsniveauet og følelsen 
af samhørigheden stiger. Dette vurderer vi som 
vigtigt i en organisation, hvor de administrative 
og kundevendte medarbejdere har en gensidig 
respekt for hinandens opgaver. Samtidig er det 
vores helt klare opfattelse, at den nye medar-
bejder, med afsæt i det omfattende introdukti-
onsprogram, hurtigt bliver integreret i organi-
sationen og ikke mindst i sine opgaver.
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I undersøgelsen ”Danmarks 
bedste arbejdsplads” for  

2014 svarer 99% af   
medarbejderne, at man  

som ny på arbejdspladsen 
føler sig velkommen.
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leder I mIddelfart 
SparekaSSe
Når nye ledere ansættes eller udnævnes 
i Sparekassen gennemgår de som noget 
nyt en introduktion, der skal klæde dem 
på til deres nye job. Typisk vil flere nye le-
dere følges ad. Ved introduktionen er der 
fokus på rollen som leder og det at være 
en del af Sparekassens brede ledergrup-
pe. Derudover informeres de om arbejdet 
i bestyrelsen samt deres rolle i forhold til 
det lokale repræsentantskab. 

Den nye leder klædes bedre på til at 
håndtere personalemæssige opgaver, her-
under MUS og kompetenceudvikling samt 
dialog om væsentlige holdningsmæssige 
områder i medarbejderhåndbogen. 
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Uddrag fra opStartSplan/UddannelSe af nye kollegaer

Dato Tidspunkt og plateau Handling Ansvarlig

Dag 1 kl. 8.45 Velkomst i afdelingen
•   Sparekassens Værdigrundlag/ Strategi 2015
•   Rundvisning og præsentation i alle afdelinger

Afdelingsdirektør

Opdeles i Kunde-
medarbejder  
og rådgiver

Plateau 2

4 timer

Formiddag

Oplæring FKS-Kernesystemet
•  Menulinien i kerne
•  Notesdatabaser – alle
•  Medarbejderstamkort
•  Netbank
•  3270
• Standdok. i Notes
•  Opgavesystem
•  Standarddok i Word
•  Kalendersystem/on Time Viewer

Thorkild Bachmann
IT-konsulent

Plateau 2

3/4 time

Adgange til elektroniske hjælpemidler/fælles forretnings-
gange

Bent Hørby
Kundekonsulent

Plateau 2

1,5 time

Personaleforhold
•  Intranet 
•  Personaleforening
•  Tillids-M/K
•  Forsikringer
•  Pension – egen ordning/AP
•  Finansforbundet
•  Foretag evt. tilmelding til: Finansforbundet 

· MUMS
· Livskvalitet

•   Besked til Lønadministrationen og Finansforbundet om træk til 
Finansforbundet (startdato)

•   A-kasse

Ulrik Sørensen
Fællestillidsmand

Plateau 2

½  time

Arbejdsmiljørepræsentant

Danny Petersen
Arbejdsmiljørepræsentant

Kundemed- 
arbejder og adm.

Privat rådgivere

Erhvervs rådgivere

Plateau 4

3/4 time

2 timer 

3 timer

Kreditafdelingen – kreditpolitikken m.m. 
Afdækning af udd. behovet i Leo syst.m.m.

Bjarne Bøgstrup
Kreditdirektør
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Dato Tidspunkt og plateau Handling Ansvarlig

Plateau 4

1 1/2 time

HR afdelingen
•  Orkidé
•  Relevante punkter i Sådan 
•  Sundhedsforsikring
•  Medarbejder håndbog 
•  Danmarks bedste arbejdsplads
•  Kultur
•  Strategisk HR Anne Andersen

HR-konsulent

Helle Lund Gregersen
HR chef

Plateau 2 Hvidvask incl. test

Mette Jensen
Administrations-
medarbejder

Plateau 4

1/2 time

Risikostyring og compliance

Helle Hjort Christensen
Risikoansvarlig

Helle Mortensen
Complianceansvarlig

Plateau 4

1 time

Bestyrelse og repræsentantskab
•  God selskabsledelse
•  CSR

Rikke Dresing
Underdirektør
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Sparekassen forsøger på bedste 
vis at hjælpe nye medarbejdere til 
en god start, blandt andet ved at 
tilbyde et fast introforløb. Især når 
Sparekassen åbner en ny afdeling, er 
der mange nye ”ansigter”, der skal 
lære hinanden og Sparekassen at 
kende. Så er det ekstra vigtigt, at der 
bliver taget hånd om det kollegiale.

Sparekassen har i 2013 åbnet fire nye af-
delinger og har i alt ansat mere end 60 nye 
medarbejdere. Det er vigtigt, at alle får en god 
start, føler sig velkomne og får besvaret alle de 
spørgsmål, der trænger sig på, når man begyn-
der på en ny arbejdsplads.

En af dem, der har fået en god start i Spare-
kassen, er kundemedarbejder Anita Fuglsang 
Ahrenkiel fra afdelingen i Aarhus. Efter 25 år i 
andre pengeinstitutter begyndte hun den 1. juli 
2013 i Sparekassens nystartede afdeling. Hun 
føler sig rigtig godt modtaget. Ikke mindst i kraft 
af introforløbet.

Introforløbet i Middelfart Sparekasse stræk-
ker sig som regel over fire sammenhængende 
dage, hvor nye medarbejdere bliver præsenteret 
for hovedkontorets forskellige afdelinger og 
introduceret for de mange forskellige rutiner og 
systemer. Grundet ferie foregik Anitas introfor-
løb dog over flere uger, hvor hun tog til Middel-
fart nogle dage ad gangen.

- ”Det var faktisk rigtig godt. Vi havde et par 
dage, hvor vi fik mange informationer og kunne 
så tage dem med tilbage til afdelingen og samle 
op på dem. For så at tage nogle ting fra afdelin-
gen med tilbage på kurset. Denne vekselvirkning 
var virkelig god frem for at få det hele serveret 
på fire dage i træk. Jeg kunne nå at bearbejde 
tingene og prøve dem af i praksis", forklarer 
Anita, som synes, at introforløbet var super godt. 

- ”Jeg følte mig som en del af Sparekassen fra 
dag ét. Og det er en rigtig god følelse at have i 
maven, når man skal møde kunderne. Der blev 
taget rigtig godt hånd om mig, og alle var meget 
imødekommende. Jeg er faldet perfekt på plads 
og føler mig godt rustet”, siger Anita.
 
Hun nævner dog, at der med fordel kan varieres 
i introforløbet, således at man får et forskelligt 
forløb, alt efter om man er kundemedarbejder, 
rådgiver eller andet - og i forhold til, hvad man 
har med sig fra tidligere. Overordnet er hun 
dog glad for forløbet og specielt for sit nye job i 
Sparekassen.

Jeg følte Mig fra  
daG ét Som en  
del af SparekaSSen
Anita F. Ahrenkiel, Aarhus
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- ”Folk er utroligt behagelige og imødekom-
mende hele vejen rundt, og det gør, at jeg er 
glad for at gå på arbejde. Det er et rigtig rart 
sted at være. Jeg får samtidig udfordringer på 
nogle områder, jeg ikke tidligere har fået, fordi 
alt var mere centraliseret”, siger Anita, der har 
arbejdet i branchen siden 1988. Den største 
forandring for hende er, at al produktion i Spa-
rekassen ligger ude i afdelingerne. Det sætter 
hun pris på. Og så oplever hun, at man er meget 
tættere på den øverste ledelse, end hun har 
været vant til.

- ”Det er nemt at komme med ændringsforslag 
og indspark. Der bliver lyttet til ideerne, og man 
tager dem positivt til sig. Meldingen er hver 
gang, at vi endelig skal sige til, hvis vi kommer 
i tanke om noget mere eller kender til noget, 
der kan gøres smartere eller bedre. Det er en 
rigtig god oplevelse, at folk er lydhøre over 

for ændringer og ikke bare siger ’nej, sådan 
er det her’.” Anita synes desuden, at det har 
været fantastisk at være med til at starte en ny 
afdeling op.

- ”Vi er et hold, der skal få tingene til at fungere. 
Vi skal løfte i flok og har noget, vi skal have op 
at stå sammen. En fælles opgave og mission. Jeg 
kan kun sige, at hvis nogen skulle spørge mig, 
om de skal søge ind i Sparekassen, kan jeg kun 
sige ja. For det er et super godt sted at være, 
og man føler sig virkelig velkommen – også fra 
den øverste ledelse. Der er en tanke på alle, og 
det gør, at man gerne vil løfte en ekstra opgave, 
fordi man føler, at man er værdsat.”
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ny afdeling i Hørning
I august 2014 åbnede Sparekassen en ny 
afdeling i Hørning syd for Århus i samarbejde 
med fem nye kolleger. Jette Kongsted Jensen fra 
afdelingen i Middelfart indtog hurtigt rollen som 
kulturbærer og hjalp de nye kolleger godt i gang.

”Alle fem var fra lokalområdet og havde god 
erfaring fra bankverdenen, så de kendte allerede 
til mange af vores systemer. Min rolle bestod 
derfor mest i at være praktisk hjælper og støtte i 
dagligdagen. Det er en rigtig god måde for de nye 
kolleger at få vores kultur og værdier i Middelfart 
Sparekasse ind under huden. Samtidig har jeg 
også selv lært meget af det, og man knytter et helt 
specielt bånd til hinanden i sådan en proces.”

SIdemandSoplærInG
Sidemandsoplæring eller mentorordning har stor betydning i Sparekassen, da kommunikation imellem to 
mennesker ofte giver den bedste løsning af en opgave. Mentorordningen er en stor succes for nye kolleger, og 
derfor har vi udvidet ordningen til også at omfatte de unge medarbejdere samt de medarbejdere, der skifter 
job internt. Derudover er det vigtigt for Sparekassen at værne om det, vi betragter som en særlig kultur; nem-
lig det at være selvledende i en værdiledet organisation.  For at sikre en forankring af kulturen i alle kroge af 
Sparekassen tilstræber vi derfor at udsende ’kulturbærere’ til nye afdelinger i opstartsperioden.
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luISe hjalp eSbjerG I GanG
Sparekassen 
tilknytter 
kulturbærere 
til nye afde-
linger. Luise 
var med til 
at hjælpe 
afdelingen 
i Esbjerg i 

gang. Det gav nye horisonter hele vejen rundt.

Når Sparekassen åbner en ny afdeling, bestræ-
ber vi os på at hjælpe nye medarbejdere bedst 
muligt i gang. Blandt andet tilknyttes i starten en 
’kulturbærer’, som gør det muligt for medarbej-
derne i en ny afdeling at sparre på tætteste hold 
med en erfaren kollega. En kulturbærer hjælper 
med at ”komme ind under huden” på Sparekas-
sens rutiner, systemer og ikke mindst Sparekas-
sens holdninger og værdier. 

Luise var klar til en udfordring
En af dem, som har prøvet rollen som kulturbæ-
rer, er 30-årige Luise Juulsen, der blev tilknyt-
tet Sparekassens nye afdeling i Esbjerg, da den 
åbnede op i august 2013. Luise kommer fra af-
delingen i Middelfart og har været i Sparekassen 
i snart 10 år. Til daglig bor hun i Fredericia med 
sin kæreste og barn. På trods af en travl hverdag 
med job og familie kunne hun ikke modstå ud-
fordringen at søge opgaven som kulturbærer.

- ”Da jeg læste om den, tænkte jeg straks, at det 
var den helt rette udfordring for mig. Lige nu 
søger jeg ikke langvarige nye udfordringer. Men 
en tidsbegrænset udfordring passede mig per-
fekt. Jeg ”vendte” ønsket derhjemme, og selvom 
det ville betyde væsentligt længere dage, var der 
som altid fuld opbakning”, fortæller Luise. 

Fantastiske nye bekendtskaber
I Esbjerg hjalp Luise blandt andet med IT-syste-
mer, kundemøder, oprettelse af kunder og ekspe-
ditionsopgaver. Hun forsøgte at stå til rådighed 
uanset problemstillingen. 
- ”Jeg så det som min fornemste opgave at være 
positiv, tilgængelig, åben og ærlig. Jeg må dog 
indrømme, at de nok kunne have fået større 
hjælp fra en medarbejder med mere ’datadisci-
plin’ og viden om systemerne”, siger Luise, der 
fik nogle fantastiske, nye bekendtskaber ud af 
sin tid i Esbjerg.

-”Vi har grint, og vi har grædt – og typisk i den 
rækkefølge. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind 
til, men det har klart overgået mine forventnin-
ger. Det har samtidig givet mig et solidt indtryk 
af, hvordan vores verden ser ud ’på den anden 
side’. Jeg har fået stor respekt for vores kreditpo-
litik – både håndteringen og vigtigheden heraf. 
Og jeg har stor respekt for mine nye kolleger. Det 
fremgår tydeligt, at hver og én er håndplukket 
ud fra helt særlige kompetencer. Og hver af dem 
bidrager med noget helt specielt til Sparekas-
sen”, siger Luise, der varmt kan anbefale et lille 
udenbys-ophold til andre.

Selv om det var hårdt for hende at være hjem-
mefra i ekstra mange timer hver dag, så var hun 
godt hjulpet både af sin kæreste og af sin egen 
afdeling i Middelfart.
 
- ”De lange dage blev lettere af, at jeg til gen-
gæld ikke skulle træffe større beslutninger og 
forholde mig til kreditgivning og lignende i min 
egen afdeling. Mens jeg var i Esbjerg, tog mine 
kollegaer sig nemlig kærligt af mine kunder”, 
forklarer Luise.

er du kulturbærer?
For at sikre vores nye kollegaer en god start i Middelfart Sparekasse, søger vi nogle fra den ”gamle” organisati-
on, der kan fungere som kulturbærere og sikre, at den kultur og arbejdsform, der kendetegner Sparekassen får 
en god start i Hørning. Det bliver helt sikkert både travlt og spændende, så hvis du har lyst, kender Sparekas-
sens systemer til bunds, og er villig til at hjælpe, så skriv eller ring til Anne eller Helle i HR.
Ovennævnte information er fortrolig indtil videre.
/Martin og Peter Opslag på intra
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3. InSpIratIon
Beskriv hvad I gør for at få medarbejderne til at føle,  
at de har et meningsfuldt arbejde.

   3a: Arbejdspladsens værdier, 
mission og vision og hvordan  
de gøres nærværende for  

medarbejderne.

Vi arbejder løbende med at gøre værdigrund-
laget synligt eller sagt på en anden måde; vi 
gør det, vi siger - både udadtil og internt – og 
herigennem bliver værdierne tydeligere.

Udarbejdelsen af nyt værdigrundlag i 2012 gav 
os en mulighed for at se på, hvordan vi ønskede 
at bruge værdigrundlaget i vores kommunika-
tion. En del af værdigrundlaget – Sådan er vi! er 
fx skrevet på vores kaffemaskiner. Derudover 
bliver forskellige aspekter af værdigrundlaget 
brugt på visitkort og selvfølgelig på vores hjem-
meside www.midspar.dk

I den eksterne markedsføring er vi også meget 
bevidste om brugen af værdier og holdninger. 

Der bruges ikke penge på at markedsføre  
almindelige produkter eller priser på pro-
dukter, men i stedet på markedsføring af de 
holdninger, vi ønsker at stå for, og det brand, vi 
ønsker at udbygge.

Hvis vi reklamerer for et produkt, er det et 
produkt med en særlig holdning bag, som fx 
Energilån, hvor man kan låne til en særlig lav 
rente til tiltag, der kan nedsætte energiforbru-
get, eller MS Fokus, der er en opsparing med 
god rente og støtte til et velgørende projekt. Se 
beskrivelse af produkterne under afsnit 10 b.

Processen frem mod det nye værdi-
grundlag (en del af Strategi 2015)
Internt arbejdede vi med et nyt værdigrundlag 
igennem det meste af 2011. 
Vi lavede fx en spørgeundersøgelse blandt 
medarbejderne, der skulle kortlægge brugen og 
forståelsen af de værdier, der havde tjent Spare-
kassen gennem 20 år. 

Invitation til: 
Vi der har været her længe
Vi der ikke har været her længe
Vi der er nye 

Der er brug for alle til ”Strategi 2015” 
Vi står over for et stort og meget spændende 
arbejde, idet vi som ledelse har til opgave at 
føre Sparekassens værdigrundlag ind i fremti-
den. 

Værdigrundlaget er blevet til i 1991 og er 
blevet udvidet med nogle tillægsværdier i årene 
efter. 

Dette har været bærende i den udvikling, der 
har ført til, at vi i dag er en af Danmarks bedste 
både til kunder og medarbejdere.

Den virkelighed, som vi lever i, er på visse om-
råder meget anderledes end dengang, og derfor 
er det nu tid til at se på, om vores værdigrund-
lag på nogle områder trænger til modernise-
ring. Det er vigtigt for os, at vi bevarer det gode 
fra det gamle, samtidig med at vi bygger bro ind 
i nutiden og fremtiden. 

Vi er bevidste om, at vi skal ind og forholde 
os til selve kernen i Sparekassen, og den slags 
kan vi bedst gøre i fællesskab. Derfor vil vi 
gerne indbyde alle medarbejdere til at tage del 
i arbejdet. 

Arbejdet er allerede påbegyndt: 
•   Undersøgelsen om forankringen af værdierne 

(efteråret 2011)
•   Undersøgelsen af kulturen (foråret 2012).

opGave 1 om værdIGrundlaGet I alle afdelInGer

Eksempel på en nyhed på MSintra 
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uddraG fra Gruppearbejdet vedr.  
nyt værdIGrundlaG 9. September 2012

mISSIon Sæt ord på, Hvad dU/i tænker 
oG forStår ved mISSIon

Hvad kan det betyde for Mig/ 
oS at efterleve de nye
værdIer I hverdaGen

Et unikt 
arbejdsfælles-
skab

-  Familie-følelse
-   Friheden til selv at bestemme (geby-

rer, rentesatser, mv.) /Friheden til at 
bruge hinandens kompetencer

-  Kan træffe beslutninger
-  Vi er fagligt klædt på til opgaverne
-  At man bekymrer sig om hinanden
-   At man ikke går hjem, når andre  

sidder og knokler
-  God stemning!!
-   Det skal være sjovt, og der skal 

kunne grines

-  Meget af det vi allerede gør
-   Brug talenter på tværs af fagområder 

(En afd leder behøver ikke nødvendg-
vis være den bedste mødeleder – der-
for kan en anden måske tage over)

-  Brug de talenter, vi har i ”huset”
-  Vi skal sørge for at udvikle os
-   Vi skal hjælpe hinanden med at blive 

det, vi gerne vil blive
-   I stedet for at tvinge alle igennem 

samme uddannelse skal det være op til 
den enkelte at sørge for egen udvikling, 
hvilket skal bakkes op af ledelse og 
Sparekassen

Vi er spare- 
kassen, og det  
er vi stolte af

-   Jeps! Sætter ligesom en streg under 
de andre pointer

-   Vi har passion
-   Vi udviser begejstring og engage-

ment
-   Vi skjuler ikke noget overfor nogen
-   Vi har frihed til ansvar
-   Vi identificerer os med vores  

arbejdsplads
-   Fleksibilitet
-   Vi føler os unikke med den måde, vi 

arbejder på
-   Vi har alle funktioner i afdelingerne 

og ingen telefonbank
-   Vi gør en forskel og har rammerne 

til det
-   Vi skaber tilfredsstillende økonomi-

ske resultater

-   Anerkendelse og tillid skaber stolthed
-   Glæden ved at gå på arbejde
-   Det er nemt, da vi allerede er stolte af 

at være en del af
-   Middelfart Sparekasse – alle skal huske 

at sætte pris på den gode og unikke 
arbejdsplads, som allerede har opar-
bejdet igennem tiden

-   Stolheden bliver genoprettet til tidli-
gere niveau – eller højere!

-   Vi vil stadig fortælle med stolthed, 
hvor vi arbejder

-   Ingen ”trælse” sager i pressen
-   Vi skal opføre os ordentligt
-   Fastholdelse, det bliver sjovere at 

komme på arbejde, og det smitter i 
forhold til kunderne

-   Større indtjening

Har Jeg/vi SpørgSMål eller koMMentarer til ledelSen i forbindelSe  
med det nye værdIGrundlaG

Spørgsmål -  Hvordan bliver vi mere innovative/udviklingsorienterede?
-   Vi skal have mere fokus på ”best practise” og forretningsgange. Hvordan konkret??
-   Kan vi udnytte IT bedre? Være på forkant teknologisk??
-   Hvor mange penge skal vi tjene? Hvornår er det bæredygtigt?

Kommentarer -   Vi ønsker at bibeholde en åben og en ærlig ledelse – information!
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værdIGrundlaG
vISIon, mISSIon oG Sådan er vI! 

vISIon: bedSt tIl kunder

Vores berettigelse som pengeinstitut er, at vores 
kunder har tillid til, at vi kan levere et langsigtet 

og stabilt fundament for deres øko-
nomi. I Sparekassen er vi derfor ikke 
i tvivl om, at vores kunders opbak-
ning er altafgørende for vores virke. 
I erkendelse heraf er vores vision at 
være bedst til kunder.

At være bedst til kunder er for os et spørgsmål 
om at udvise forståelse for den enkelte kundes 
konkrete livssituation og være på forkant med 
kundernes behov. 

Erhvervskunden har brug for en hurtig afklaring, 
den ældre kunde har brug for personlig service, 

familien ønsker den samme rådgiver på tværs af 
engagementer, og den unge kunde ønsker en let-
forståelig mobilapplikation. Fælles for de fleste 
er traditionelle dyder som:

   Tillid og tryghed
   Ordentlighed
   Personlig kontakt mellem mennesker
   Et højt fagligt niveau
   Tilgængelighed og fleksibel service
   Åben og ærlig kommunikation 
   Effektive beslutningsgange 
   Individuel service og rådgivning
   Relevante selvbetjeningstilbud i forhold til  

kundernes forventninger.

mISSIon:

Unikt arbejdsfællesskab
   Tillid til og anerkendelse af den enkelte med-

arbejder. Dette er en forudsætning for, at alle 
møder begejstrede og engagerede på arbejde 
og en forudsætning for at skabe gode og trygge 
rammer for vores medarbejdere

   Vi har en arbejdsplads, hvor vi spiller hinan-
den gode og udnytter vores forskelligheder på 
bedste vis

   Vi er en del af den fælles succes og udvikler os 
sammen, både menneskeligt og fagligt

   Vi har stor personlig frihed og tillid, og vi 
forventer, at alle er åbne, forandringsparate og 
ansvarsfulde.

 
Bæredygtige resultater
   Middelfart Sparekasse stræber efter langsig-

tede resultater og forretninger, der tager afsæt 
i den enkelte kundes behov

   Vi skal udvikle Middelfart Sparekasse og  
opretholde Sparekassens selvstændighed

   Vi skaber resultater, der både måles på den 
økonomiske bundlinje og giver økonomisk 
tryghed for vores kunder og stolthed for vores 
medarbejdere

   Vi skaber langvarige relationer med både 
kunder og medarbejdere

   Vi opfører os ordentligt og vil hellere vente på 
den gode forretning.

Værdier er ikke noget, 

vi har. Det er noget, vi 

skaber sammen!
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Sådan er vI! 

Vi er ordentlige og åbne over for vores 
omgivelser
   Du møder ærlige og troværdige medarbej-

dere med respekt for andres holdninger og 
forskellighed. Vi optræder professionelt, og 
moral og etik er vigtige elementer i vores 
rådgivning. Vi er åbne over for vores omgi-
velser og de forandringer, vi møder.

Vi indgår forretninger, der skaber 
værdi for dig og Sparekassen
   Vi ønsker at præsentere dig for anderledes 

og fleksible løsninger skabt til dine behov 
og ønsker. Vi vil skabe langvarige relationer 
med afsæt i, at vores relation skal være en 
god forretning for både dig som kunde og for 
Sparekassen.

Vi mødes i øjenhøjde
    Et kundeforhold i Middelfart Sparekasse er 

baseret på, at mennesker møder mennesker, 
og at mennesker er forskellige. Vi tilbyder 
dig en individuel service og rådgivning. Du 
kan derfor forvente en ligeværdig dialog i 
øjenhøjde.

Vi er Sparekassen, og det er vi stolte af
   Tilfredse medarbejdere er en forudsætning 

for at give dig en god kundeoplevelse. Derfor 
møder du begejstring og engagement i 
Sparekassen, og vores ambition er at være 
Danmarks bedste arbejdsplads. 

Lokal udvikling
   Middelfart Sparekasse er med til at udvikle 

det lokale erhvervs-, forenings- og kulturliv i 
det lokalområde, vi er en del af. Vi tror på, at 
vi ved at fremme den lokale udvikling også 
er med til at fremme Sparekassens fortsatte 
udvikling

   Vi engagerer os og er synlige i lokalområdet 
for at stimulere virketrangen, skabe oplevelser, 
tiltrække tilflyttere og knytte endnu stærkere 
sociale bånd i de lokalsamfund, hvor vi er til 
stede via vores afdelinger

   Vi bidrager aktivt til udviklingen og støtter 
bredt i lokalområdet.

Sådan er vi! er det, du som 
kunde og samarbejds-
partner kan forvente, når 
du møder os i Middelfart 
Sparekasse.



lancerInG af StrateGI 2015 oG  
nyt værdIGrundlaG Skete 7. januar 2013

Det revitaliserede værdigrundlag, som bevarer det gode fra det 
gamle samtidig med, at vi bygger bro ind i nutiden og fremtiden, 
blev offentliggjort sammen Strategi 2015 ”Den gyldne middelvej”  
7. januar 2013 ved en meget veltilrettelagt eftermiddag/aften. 
Alle medarbejdere, bestyrelse og repræsentantskab var inviteret til 
hemmelig mission.

  top Secret · the miSSion: celebrating the year 2014 · Date: 
10.01.2014 · time: champagne StartS promptly at 18:30 hourS  
renDez vouS point: miDSpar reSort · DiSguiSeS: gentS DreSS 
aS JameS bonD · laDieS DreSS aS your favorite bonD girl 
rSvp by 09.12.2013

nv tat  on
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3b: Initiativer som overfor med-
arbejderne illustrerer den værdi, 
deres indsats har for arbejds-

pladsen, kunder og/eller samfundet 
generelt.

I 2013-2015 har vi gennemført et to-dags 
kursus for alle medarbejdere. Kurset tager bl.a. 
udgangspunkt i Sparekassens ledelsesform og 
nye værdigrundlag. Formålet med det tværor-
ganisatoriske uddannelsesforløb er at styrke og 
skærpe den enkeltes evne, kapacitet og lyst til 
at bidrage til strategien ”Bedst til kunder” frem 
mod 2015.

Der skulle skabes et fælles afsæt og sprog for at 
handle på platformen for selvledelse og finde
den ½ grad, der for den enkelte af os kan være 
både stor som lille, men som for helheden
kan betyde meget. Det er et uddannelsesforløb, 
hvor medarbejdernes evner til at gøre en
forskel i netop deres funktion er i centrum, og 
hvor deres ønsker og mål får opmærksomhed.
Den personlige tilgang til arbejdet fusioneres 
med den professionelt, fagligt forankrede
tilgang, således at den enkeltes evner, lyst og 
ressourcer former sig til fælles bedste.

"Der er en historisk forankret 
selvledelsesplatform i Middel-
fart Sparekasse, og det er muligt 
for medarbejdere og ledere 
i Sparekassen at opnå mere. 
Det sker i form af kvalitet og 
nytænkning på kryds og tværs 
af organisationen, og dermed 
sikres en langsigtet overlevelse 
for Sparekassen midt i en turbu-
lens, der langt fra er overstået i 
finanssektoren”. Ouafa Rian.

	  

	  

Bogen: 7 gode vaner
Er du re-, pre- eller proaktiv?
Service gi'r man - Bedst til 
kunder er man!
Hvordan bidrager  
du til Strategi  
2015? Proaktiv  
plan - 1/2 grad
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•   Der er en ny virkelighed - det nogen kalder `Den nye normal´ , og for Middelfart Sparekasse er 
kompleksiteten ydermere påvirket af, at vi har valgt en både/og strategi som en Sparekasse 
for alle.

•   Bedst til kunder er ikke noget vi er - det er et udviklingsprojekt for den enkelte medarbejder
•   Når mere end 200 medarbejdere drejer en 1/2 grad, kan det føre til store forandringer.

den brændende platform

haSter haSter Ikke

vIGtIGt i (brandSlUkning)

Kriser, Presserende problemer, Projekter med 
tidsfrister, Møder, Forberedelse

ii (kvalitet)

Forberedelse, Forebyggelse, Værdiafklaring, 
Planlægning, Opbygge personlige forhold 

Ikke  
vIGtIGt

iii (fUp)
Afbrydelser, Nogle telefonopkald, En del post, 
Nogle rapporter, Mange møder 

iiii (Spild)
Trivialiteter, Beskæftigelsesterapi, Junk mail, 
Tidsfordriv. Tidsrøvere, "Flugt-aktiviteter"

I langt de fleste udviklingsprocesser indgår over-
vejelser om mål og midler på et tidligt tidspunkt. 
Det redskab, vi har fundet bedst i disse overvej-
elser er proaktiv planlægning.

Her vil vi beskrive 7 trin i et proaktivt planlæg-
ningsforløb. Vi beskriver dem, som hvis det var 

en virksomheds fremtid, det drejede sig om. Det 
kunne også være en afdeling i en virksomhed, et 
enkeltstående projekt, en forretning eller en per-
son, det drejede sig om. Formålet med en proaktiv 
plan er at beskrive en attraktiv fremtidig situation, 
som hvis den nås, vil klare vanskeligheder, opgaver 
og udfordringer, som en virksomhed nu står i.

proaktIv planlæGnInG Skaber Sol  
genneM tranSforMationStåge v/ oUafa

proaktIv planlæGnInG

SItuatIon oG udfordrInG

StrateGISke værdIer

IntereSSent analySe

målbeSkrIvelSe

handlInGSplan

pIlotprojekt

koMMUnikation og genneMførSel

Learn
in

g
 field

s U
n

-Ltd
 • P

roaktiv P
lan

læ
g

n
in

g

12Mål

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Delmål

Dato
Delmål

Dato
Delmål

Dato

PROAKTIV PLAN FOR

Navn: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

LEARNING FIELDS UN-LTD

VED OUAFA RIAN

Uddrag fra bogen "Syv gode vaner"
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Luise på 1/2 grad - Her deler hun sin  
målbeskrivelse med de øvrige kollegaer  
på holdet. Ouafa tager noter for  
efterfølgende at gøre målbeskrivelsen  
mere konkret 

uddraG fra en proaktIv plan:  
madS arbejder I daG I SparekaSSenS 
erhvervSafdelInG I mIddelfart

	  

 

 

opfølgning:
•   Fast aftale om opfølgningsmøder 

(Hjælp til at holde fokus)
•   Det er mit eget ansvar at føre vores 

PAP ud i livet og derfor også mit 
ansvar at komme i mål. 

•   Søg selv hjælp og støtte, hvor jeg 
kan.
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kulturanalySe

Hvad er kultur i daglig tale?
•  Vaner
•  ”vores måde” at gøre tingene på
•  Dét, der betyder noget for os
•  Vores fokusområder
•  Det selvfølgelige og naturlige for os
•  Dét, der ikke er til diskussion
•   Banen vi spiller på (”inden for stregerne” vs. 

”uden for stregenerne”)
•   Vores værdier
•   Grundantagelser
•   ”Ændres kun langsomt” 

Hvorfor kultur?
•   Der er afgørende sammenhænge mellem en 

organisations kultur og organisationens evne 
til at lykkes med konkrete tiltag fx arbejde 
med effektivitet, kvalitet, teams, work-Life-
balance, innovation, indtjening m.m.

•   Kulturen, som indsatsen plantes i, har afgø-
rende betydning for resultatet af arbejdet 
med innovation/udvikling.

Kulturanalyse:
•   OCAI- ”Organizational Culture Assessment 

Instrument”
•   Gennemført i vores organisation af Christian 

Horn i april 2012
•   Elementer fra 4 forskellige kulturer kæmper 

om organisationens fokus:
·  Familie/fællesskab
·  Udvikling/innovation
·  Resultat/marked
·  Hierarki/klassisk organisering

Kultur, strategi og værdigrundlag:
I 2012 ønskede vi at undersøge vores kultur, og 
hvordan den komplementerede den strategi og 
det nye værdigrundlag, der var under udarbej-
delse. Undersøgelsen viste tydeligt, at scoren 
for familie/fælleskabet var meget høj. Så høj, at 
det var helt naturligt at italesætte de fordele og 
ulemper, der er ved så højt et fokus på en kultur 
på bekostning af de øvrige. Undersøgelsen 

indgik derefter som et vigtigt element for os 
alle i det store arbejde, der blev lagt fra orga-
nisationens side i processen med at skabe  et 
nyt værdigrundlag og Strategi 2015, som skulle 
være med til at skabe et nyt udsyn. 

I 2013 – første år med Strategi 2015 – valgte 
ledelsen at gennemføre undersøgelsen igen. 
Der var sket en tydelig ændring af kulturen fra 
2012 til 2013. En ændring, der viste sig næsten 
at være lig med den målsætning, som Sparekas-
sens bestyrelse faktisk opstillede for den kultur, 
som de vurderede skulle til for at implementere 
strategien i dagligdagen. Bestyrelsen målsæt-
ning for kulturen blev først kommunikeret ud 
til organisation, efter at undersøgelsen blev 
gennemført i 2013.   

I begyndelsen af 2015 ønskede to kollegaer 
at inddrage den samme kulturanalyse i deres 
opgave på HD 2.del. Dette sagde ledelsen straks 
ja tak til, da det kunne være ret interessant at 
se, hvordan kulturen så ud i slutningen af vores 
strategiperiode og efter ankomst af mange nye 
kolleger.  

(Martin Nørholm Baltser blev adm. direktør pr. 
01.01.2012, hvor vi var 197 medarbejdere. 
Pr. 31.12.2014 var vi 260 medarbejdere, hvoraf 
de 131 er ansat, efter Martin tiltrådte.)

Undersøgelsen viste blandt andet, at de ”gamle” 
medarbejdere overordnet anser kulturen i Mid-
delfart Sparekasse som værende næsten uæn-
dret i forhold til undersøgelsen fra 2013.Vores 
”nye” kollegaer (ansat efter 01.01.2013) anser 
kulturen i Sparekassen som markant mere fæl-
leskabsorienteret end de ”gamle” kollegaer.
Samlet set viste undersøgelsen, at det er lyk-
kedes at fastholde det, der kendetegner og dif-
ferentierer os fra andre pengeinstitutter, og at 
dette er sket via et meget tydeligt fokus på den 
fusion af forskellige kulturer, som ansættelsen 
af de mange nye kolleger har betydet.  

”Kulturen er som udgangspunkt stærkere end selv den bedste strategi! Så 

stærk at den spiser strategi til morgenmad.” Peter Drucker, 1909 - 2005
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Karakteristiske 
træk

Mål for 
strategi 

2015

2012
Alle med-
arbejdere

2013 
Alle med-
arbejdere

2015 
Alle med-
arbejdere 

2015 
Nye med-

arbejdere*

A: Familie/ 
fællesskab

Sparekassen er et meget personligt 
sted. Den er som en stor familie. Vi 
lægger meget af os selv i arbejdet

30 45 33 36 43

B: Udvikling/ 
innovation

Sparekassen er meget dynamisk og 
god til at sætte nye ting i gang. Vi 
er villige til at vove pelsen og prøve 
noget nyt

25-30 25 29 27 27

C: Resultat og  
marked

Sparekassen er meget resultatorien-
teret. Det er vigtigt at tingene bliver 
gjort. Vi er meget præstations- og 
konkurrenceorienterede

25-30 20 26 24 20

D: Hierarki/ 
klassisk  
organisering

Sparekassen er et meget kontrol-
leret og velstruktureret sted. forret-
ningsgange, regler og lovgivning

10-20 10 12 12 10

"Vi mener, at vi i høj grad er lykkedes med at gøre vores Strategi 2015 

levende og omsætte den til konkrete handlinger og målbare resultater. Det 

har været tydeligt, at vores kultur undervejs har understøttet strategien, 

og at vi har prioriteret en høj involvering og tæt dialog med medarbej-

derne. Dette er helt sikkert en del af forklaringen på, hvorfor implemente-

ringen af Strategi 2015 er lykkedes så godt." Underdirektør Rikke Dresing

C: Resultat og marked

*Ansat efter 01.01.2013

B: Udvikling/
innovation

A: Familie/fællesskab

D Hieraki/klassisk 
organisering

   2012 alle
   2013 alle
   2015 alle
   2015 nye
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3c: Historier der deles med med-
arbejderne, og som får dem til at 
føle sig stolte af arbejdspladsen:

Tilfredse kunder er afgørende for kundefast-
holdelse og for at skabe vækst blandt eksiste-
rende og nye kunder. Derfor er det naturligt, at 
kundetilfredshed optager mange virksomheder. 
Men kundetilfredshed er også kommet på dags-
ordenen, fordi produkter og priser stort set 
er ens uanset branche. Vi tror på, at tilfredse 
medarbejdere også giver tilfredse kunder. 

I 2014 har vi fået flere anerkendelser, der 
underbygger vores daglige arbejde med og 
visionen om at være bedst til kunder. To 
uafhængige kundeundersøgelser har place-
ret Middelfart Sparekasse helt i top som det 
pengeinstitut, der har den højeste tilfredshed 
blandt kunder. 

Analyse Danmarks Bankanalyse 2014
I Analyse Danmarks Bankanalyse 2014 er 
Middelfart Sparekasse det pengeinstitut af 
alle i undersøgelsen, der i højeste grad lever 
op til kundernes forventninger og kundernes 
opfattelse af det ideelle pengeinstitut. Analysen 
tager udgangspunkt i mere end 5.000 danske 
bankkunders besvarelser og giver et indblik i 
kundernes tilfredshed, anvendelse af ydelser 
og tillid til pengeinstitutter.

Finanssektorens  
KundeBenchmark 2014
Undersøgelsen, som Finanssektorens Uddannel-
sescenter kalder ”Finanssektorens KundeBench-
mark”, placerede i 2014 Middelfart Sparekasse 
helt i top som det mellemstore danske pengein-
stitut med de mest tilfredse kunder – både når 
det gælder privat- og erhvervskunder. Mere end 
25.000 kunder fra 39 danske pengeinstitutter 
har bidraget til undersøgelsen, der belyser til-
fredshed og loyalitet over for pengeinstitutterne.

Kundeklager
I 2014 modtog Sparekassen 14 kundeklager. 
Ingen af disse klager har ført til retssager eller 
sager for Pengeinstitutankenævnet. Pengein-
stitutankenævnet har i 2014 afsagt 1 kendelse, 
hvor Sparekassen ikke fik medhold. 

danmarkSmeSter  
I kundetIlfredShed

MS bådlån - kundehistorie fra  
midspar.dk/bedst
I forbindelse med vores "Bedst til kunder" 
kampagne på Midspar.dk, opfordrer vi 
Sparekassens kunder til at dele de gode 
kundeoplevelser. Erik fra Løgstrup har skre-
vet nedenstående beretning om, hvordan 
en pressemeddelelse om bådfinansiering, 
sammen med god og troværdig rådgivning, 
endte med et helkundeforhold i Middelfart 
Sparekasse.
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KapitalWATCH
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Et indlæg skrevet i april 2014 af Anders Raastrup Kristensen og Michael  
Pedersen om deres oplevelse af Sparekassen. Det blev selvfølgelig delt på  
intranettet og har skabt meget glæde og stolthed. 

	  

uddraG  

af dereS IndlæG. 

læS hele dereS 

IndlæG I afSnIt 7, 

SIde 104
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Scandinotes
Den 3. september 2008 traf Sparekassens 
bestyrelse en afgørende beslutning, som 
efterfølgende viste sig at have stor betydning 
for kundernes tillid til Sparekassen - og dermed 
Sparekassens troværdighed. 

I forbindelse med Roskilde Banks krak i august 
2008 blev ledelsen bekendt med, at de Scandi-
notes obligationer, som vores rådgivere i lighed 
med andre pengeinstitutter, og i god tro, havde 
solgt til kunderne som en sikker investering, 
faldt voldsomt i værdi. Ledelsen var hurtig til 
at erkende Sparekassens fejlagtige rådgivning 
overfor kunderne og indkaldte hurtigt besty-
relsen til et ekstraordinært bestyrelsesmøde 
den 3. september 2008 for at orientere dem om 
den alvorlige sag og konsekvenserne for vores 
kunder. Det var en enig bestyrelse, som uden 

den mindste tvivl traf beslutning om, at Spare-
kassen skulle dække kundernes tab, så vidt det 
overhovedet var muligt. Efterfølgende blev alle 
vores berørte kunder personligt kontaktet af 
deres rådgiver med tilbuddet om at tilbagekøbe 
obligationerne til købskursen. På det tidspunkt 
vores kunder blev kontaktet, var mange af 
dem stadig uvidende om, at deres Scandinotes 
obligationer stort set var værdiløse. Kompensa-
tionen kostede Sparekassen 27,5 mio. kr. 

Den 24. marts 2009 oplevede Middelfart 
Sparekasse, hvad der kun er meget få virksom-
heder forundt; nemlig en meget positiv omtale 
i programmet Kontant på DR på baggrund af 
Sparekassens håndtering af Scandinotes sagen. 
Nogle dage efter, den 3. april 2009, fik vi endnu 
en flot omtale af samme sag i kronikken ”Vi tog 
fejl!” af Steen Hildebrandt i dagbladet Børsen.

Den positive omtale af vores håndtering af sagen har givet og giver 
fortsat henvendelser fra personer og virksomheder, der ønsker at 
blive kunde hos os, og sagen dukker stadig med jævne mellemrum 
op i medierne. Omtalen cementerer, at vi fortsat skal tage vores 
daglige beslutninger med afsæt i Sparekassens grundlæggende 
værdier, og at dette betaler sig på lang sigt.
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December 2014arbeJdsPladseN

”Hvis jeg føler, vi har behov for at ansætte en ny medarbejder, 
så ved jeg, hvem jeg skal tage fat i. Vores renommé gør, at vi kan 
skaffe de medarbejdere, vi ønsker, og jeg tror, at jeg kan hente 
medarbejdere ude i byen med det samme. Vi er blevet kontak-
tet af rigtig mange tidligere kolleger”, fortæller Flemming Kris-
tensen, afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasses Århus-filial.

Den 1. juli 2013 gik Flemming Kristensens drøm i opfyldelse, 
da han sammen med ni nøje udvalgte medarbejdere kunne 
åbne døren til Middelfart Sparekasse i Århus. Alle håndpluk-
ket fra konkurrerende pengeinstitutter. Fælles for de fleste var, 
at de på et tidspunkt i deres karriere havde arbejdet sammen, 
for størstedelens vedkommende i Sparbanks Århus-filial, hvor 
seks af de ti medarbejdere oprindeligt kom fra. 

I dag – knap halvandet år efter åbningen – er de 17 medar-
bejdere i filialen, og kundeporteføljen er vokset fra 0 til 2.000. 
Det er gået stærkt – rigtig stærkt. Allerede efter ni måneder 
fejrede filialen kunde nummer 1.000 og farveskiftet på bund-
linjen. En præstation, som Flemming ikke turde drømme om 
tilbage i foråret 2013, da han ringede til en gammel kollega i 
Middelfart Sparekasse i Kolding for at høre, hvordan det var 
at arbejde i sparekassen. Inden for en time havde han num-
meret til sparekassedirektør Martin Baltser, og så blev Flem-
ming kendt i hjembyen Hørning som manden, der om afte-
nen vandrede rundt på stierne uden for hjemmet og talte i 
telefon. Konstant. 

Som en lille familie
En pionerånd var blevet vækket i Flemming, og den spredte 
sig til den udvalgte medarbejderskare i det nye sparekassedo-
micil, som tidligere havde huset Varde Bank, Morsø Sparekasse 
og Sparekassen Kronjylland. For flere af medarbejderne er 
det ikke en hvilken som helst bygning, de sidder i. 45-årige 
Anita Ahrenkiel har givet sit besyv med på indretningen, male- 

rierne på væggene, persiennerne og sågar servicen. Og pro-
cessen med at få en ny filial op at stå har været en helt sær-
lig oplevelse. 

”Jeg følte mig som en del af sparekassen fra dag ét. Det 
første års tid sad både privat og erhverv på samme etage, og 
når erhverv fik nye kunder ind, hørte vi det alle sammen og 
følte, at det var vores kunde. Vi følte lidt, vi kendte kunderne, 
og kunderne kendte os. Vi var ligesom en lille familie. Vi var 
sammen om tingene og følte et ejerskab. Vi skulle løfte i flok 
for at få det her op at stå. En fælles opgave og mission. Det var 
vildt fedt, og det har været utroligt spændende. Jeg havde al-
drig forestillet mig, at jeg skulle være med til at starte pengein-
stitut op her i byen”, siger den 45-årige kundemedarbejder 
Anita Ahrenkiel, som har ti års anciennitet fra Sparbank, hvor 
hun i sin tid blev ansat af Flemming Kristensen. 

Århus-filialens succes har krævet en stor arbejdsindsats af 
alle og ikke mindst af Anita, der som kundemedarbejder i en 
decentral organisation som Middelfart Sparekasse følger en 
kunde fra ende til anden. Hendes ansættelseskontrakt lyder 
på 32 timer og hver tredje onsdag fri. Den onsdag er hun først 
for nylig begyndt at holde, men det har hun det fint med. 

”Jeg droppede min onsdag, fordi det var spændende, og fordi 
jeg kunne se, at det ikke kunne gå. Vi har godt nok haft travlt. 
Især i efteråret begyndte det at presse på. Det har været nogle 
lange aftener og tidlige morgener. Og nogle dage var jeg godt 
nok hængt, når jeg kom hjem efter en uge, men jeg gjorde det 
gerne, fordi jeg følte, at jeg gjorde en forskel. Vi kunne ligesom 
se resultaterne fra dag et, når vi fik noget ind i bøgerne, og der 
blev lagt mærke til, hvad vi gjorde. Jeg har fået utrolig meget 
ros efter det her år fra den øverste ledelse. Der er en tanke på 
alle, og det gør, at man gerne vil løfte en ekstra opgave, fordi 
man føler sig værdsat, så jeg er bestemt ikke blevet afskrækket 
fra at gøre det igen”, fortæller Anita Ahrenkiel.

pionererne 
fra Århus

For halvandet år siden sagde Flemming Kristensen, Anita Ahrenkiel og 
Gitte Windfeld deres job op for at være med til at åbne en ny filial af 
Middelfart Sparekasse. På halvandet år er filialen vokset fra 10 til 17 

medarbejdere, og kundeporteføljen fra nul til 2.000
Af Berit VillADsen / foto: MArtin DAM Kristensen

••

Artikel fra Finansforbundets Magasin nr. 11, 2014
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Puha, det er vildt det her
Gitte Windfeld er rådgiver og er headhuntet fra Sparekassen 
Himmerland, men kender både Anita og Flemming og flere af 
de andre kolleger fra Sparbank, hvor Flemming ansatte hende 
tilbage i 1999. Herfra blev hun i 2006 headhuntet til ebh Bank, 
som senere blev overtaget af Sparekassen Himmerland. For 
hende var springet til Middelfart Sparekasse et stort spring. 

”For mig var det udslagsgivende at starte noget nyt op med 
kolleger, jeg kendte fra tidligere, og i et pengeinstitut, som var 
kendt som Danmarks bedste arbejdsplads. Det er en mission, 
du går i gang med, og det er et sats, men det er enormt fedt. 
Der var dage i starten, hvor jeg tænkte: ’Er der snart nogen, 
der ringer?’. Det er nervepirrende. Første arbejdsdag kom jeg 
tilbage fra ferie, og der plejer at ligge 100 mails. Der lå to vel-
komstmails. Det var mærkeligt, og jeg tænkte, puha, det er 
vildt det her. Heldigvis havde jeg 20-25 kunder, som jeg slet 
ikke var i tvivl om ville ringe, når de fik at vide, at de havde 
fået en ny rådgiver”, siger Gitte Windfeld, som i sit gamle job 
havde en kundeportefølje på 500-600. 

I ventetiden på kunderne gav Gitte sig til at studere sparekas-
sens forretningsgange og kreditpolitik, og så var hun meget 
aktiv på de sociale medier, især på LinkedIn, hvor hun blev 
kontaktet af rigtig mange gamle kunder, som savnede hende. 
I dag er hun på lidt mere end et år gået fra en kundeporte-
følje på nul til 300. Ud over gamle kunder har hun fået nye 

kunder, som er kommet ind fra gaden eller via sparekassens 
hjemmeside, og så er der kunder, som er blevet overført fra 
andre Middelfart-afdelinger til Århus-filialen. Derudover har 
Gitte lavet opsøgende arbejde og udleveret diverse brochurer 
til forskellige arrangementer i Århus.

”Det er et stort arbejde at flytte kunder i dag, især i det 
omfang, vi har gjort. Der er rigtig mange krav til dokumenta-
tion. Før i tiden fik jeg måske fem nye kunder om måneden. 
Ellers var det kundepleje. Så jeg har haft virkeligt travlt og 
har haft mange lange arbejdsdage. Motivationen og ener-
gien henter jeg i de gode resultater og glæden ved at blive 
fundet af gamle kunder. Jeg er overrasket over, hvor godt 
det er gået. Jeg var ikke i tvivl om, at det ville blive en suc-
ces, men at det er gået så hurtigt, og den måde, sparekas-
sen er blevet modtaget på i Århus, det havde ingen forven-
tet”, siger Gitte Windfeld.

”Seniorholdet” i Århus
Efter et år indtog erhvervsafdelingen førstesalen i bygningen, 
og her i december er den 17. medarbejder kommet på løn-
ningslisten i Århus-filialen. Vedkommende har en fortid i Syd- 
bank. Helt bevidst for at få noget nyt dna ind i teamet, som 
har en høj gennemsnitsalder på over 50 år. Tre medarbejdere 
er over 60, herunder Flemming Kristensen, og Gitte Wind-
feld er med sine 47 år den yngste rådgiver, hvilket gav hende 
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Kunderne fandt 
mig på linkedin

Middelfart Sparekasse i Århus sender 
mange overførselsanmodninger til 
pengeinstitutterne rundt i Århus og 
omegn. De konkurrerende pengein-
stitutter i Århus har bemærket, at 
sparekassen er kommet til byen. Sær-
ligt Spar Nord og Vestjysk Bank, hvor 
Middelfart Sparekasse har hentet både 
mange medarbejdere og kunder. Med-
arbejderne må ikke kontakte deres 
gamle kunder, men kontakten må 
gerne komme fra kunderne. Og det 
har den gjor,t især via de sociale medier 
og i høj grad LinkedIn. Det fortæller 
rådgiver Gitte Windfeld og afdelings-
direktør Flemming Kristensen.

”Jeg er meget bevidst om, at min 
sti skal holdes ren, jeg skal være i den 
her branche i mange år. Og jeg har 
sagt fra dag et, at jeg skal ikke ud og 
kontakte kunder. De skal finde mig. 
Og det har de gjort blandt andet på de sociale medier. For ti-
femten år siden skulle kunderne finde dig i en avisannonce. 
I dag kan de google dit navn, så kontakten til dig er nem. Jeg 
har længe været på LinkedIn og Facebook, og mange har fun-
det mig der. De har skrevet, ’Gitte, hvor er du henne? Jeg har 
savnet dig’. Det er sådan noget, der gør mig glad”, siger Mid-
delfart Sparekasses Gitte Windfeld.

”LinkedIn kan bruges til rigtig meget og har for mit vedkom-
mende været rigtig centralt. Igennem årene har jeg fået rigtig 
mange kunder igennem mit netværk, og de følger gerne rådgiv-
eren, hvis man skifter. De vil gerne tillidsforholdet. Og jeg har 
fået en rigtig god essens af mine gamle kunder med. Kunder, 
jeg har oparbejdet gennem mine 19 år i Sparbank. Så Linked-In  
er et rigtig godt medie”, fortæller Flemming Kristensen. ¢

arbeJdsPladseNFinans
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”For ti-femten år siden skulle kunderne 
finde dig i en avisannonce. I dag kan de 
google dit navn, så kontakten til dig er 
nem. Jeg har længe været på LinkedIn og 
Facebook, og mange har fundet mig der”, 
siger privatrådgiver Gitte Windfeld.

De sociale medier har gjort det nemmere for 
kunderne at følge deres rådgiver, hvis de flytter 
bank. En god portion af privatrådgiver Gitte 
Windfelds kunder har fundet hende via LinkedIn

Milepæle for Middelfart Sparekasse  
i Århus 
• Åbnede 1. juli 2013 med 10 medarbejdere og nul kunder.
• Nåede 1.000 kunder og fik sorte tal på bundlinjen i marts 2014.
• December 2014 ansatte medarbejder nummer 17 og rundede 

knap 2.000 kunder. 

lidt betænkeligheder ved at tage jobbet. Hun har  
imidlertid fuld tillid til, at Middelfart Sparekasse om 
nogle år finder en god afløser for Flemming Kris-
tensen og de øvrige lidt ældre kolleger, som ude i 
byen går under navnet ”seniorholdet”. 

Trods sine 63 år har Flemming Kristensen ikke i 
sinde at stoppe foreløbig. Han har stadig en del år 
igen på arbejdsmarkedet, fortæller han. Jobskiftet 
har været et fantastisk eventyr, som har bragt ham 
tilbage til de første år af hans bankkarriere, hvor 
han tilbage i 1972 som helt grøn bankuddannet 
var med til at startede en bankfilial af Den Danske 
Landmandsbank i Viborg. Dengang var de seks med-
arbejdere, der stod sammen. Da han rejste derfra 
fem år senere, var de 27 medarbejdere. 

”Bortset fra de år, som jeg er inde i nu, var de 
bedste år i min karriere dengang i Viborg. Jeg har 
stadig venner og gamle kolleger fra den tid. Der 
stod vi virkelig sammen. Vi knoklede r…. ud af 
bukserne. Der var rigtig meget arbejde. Det er det 
samme, der sker i dag. Og så får vi en masse nye 
kunder. Og det bliver man motiveret af. Den gode 
ånd, der cirkulerer rundt. Og var jeg under 50 år i 
dag, ville jeg gøre det igen. Ubetinget”, siger Flem-
ming Kristensen. ¢
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”Jeg har fået utrolig meget ros efter det 
her år fra den øverste ledelse. Der er en 
tanke på alle, og det gør, at man gerne vil 
løfte en ekstra opgave, fordi man føler sig 
værdsat”, siger Anita Ahrenkiel.

”Vores renommé gør, at vi kan skaffe de 
medarbejdere, vi ønsker, og jeg tror, at 
jeg kan hente medarbejdere ude i byen 
med det samme”, siger afdelingsdirektør 
Flemming Kristensen.
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Sparekassen har nu igennem 4 år givet med-
arbejdernes julegave til projekter for udsatte 
børn i lokalområdet. Ideen kom fra nogle 
medarbejdere, der mente, at julegaven kunne 
gøre mere gavn på denne måde. Gaven bliver 
givet anonymt i forhold til børnene, idet vi ikke 
ønsker, at gaverne skal anvendes til markeds-
føring fra vores side.

Der er kommet mange positive tilbagemeldin-
ger på julegaven både fra medarbejderne og fra 
modtagerne.

Blandt de positive, ofte mundtlige, tilbagemel-
dinger på julegaven er der desuden flere medar-
bejdere, der giver udtryk for en stolthed over, at 
vi ved at gå foran med et godt eksempel er med 
til at sætte noget lignende i gang andre steder. 

juleGave med hjertevarme

I mine bestræbelser for at hjælpe udsatte børn er jeg stødt ind i nogle skæbner, der sætter ridser i lakken.  

En sådan oplevelse var mit møde med Trine. En lille, underernæret, forpjusket pige på 14 år, som havde fortalt sin sagsbehandler, at 

hun ville tage livet af sig selv – ganske enkelt fordi der ikke var nogen tro, håb eller kærlighed i hendes unge liv.

Familiebehandleren kontaktede mig straks for at få pigen i gang med at dyrke sport. Da vi kom hjem til pigen, insisterede hun på, at 

vi skulle gå hurtigt ind på hendes værelse. Hun var som alle børn loyal overfor sin mor og derfor flov på hendes vegne over, at hun lå 

døddrukken på sofaen og slet ikke opdagede, at der var gæster på besøg.

På hendes værelse var der intet andet end én ramponeret seng med beskidt sengetøj, ét faldefærdigt skab og et lille spejl – det var 

standarden anno 2010 i et ungpigeværelse i velfærds Danmark.

Hendes far som faktisk betød noget for hende, sad i fængsel på Sjælland, moren drak sig bevidstløs hver dag, hun ejede hverken 

cykel, mobil eller computer, og lejlighedens eneste TV stod i morens værelse. Hendes beklædning denne sommerdag var et par 

afklippede slidte joggingbukser, som nu fungerede som shorts. Hver gang hun var blevet lovet at komme på besøg hos sin far, havde 

moderen drukket pengene op, og turen blev aflyst.  

Kort sagt INTET perspektiv i hendes unge liv – men helt forståeligt en opgivende, selv-mordstruet skæbne – som dog gerne ville 

høre, om hun måtte gå til selvforsvar eller kampsport. Valget af denne sportsgren var pludselig meget oplagt, da hun fortalte, at hun 

hver eneste dag i skolen blev mobbet og ofte modtog bank på vej hjem fra endnu en dårlig dag. Enhver anden ulykkelig pige ville løbe 

grædende hjem til sin lyttende mor eller far og være sikker på at modtage trøst.

Men sådanne børn ved, det er håbløst at få hjælp i hjemmet, hvorfor de resignerer og ”bare” venter på at møde nye ydmygelser og 

nederlag. Det er ikke så mærkeligt at de ofte vælger livet fra. I Trines tilfælde fik vi vendt situationen med køb af nyt tøj og sports-

aktiviteter, og sidst skaffede vi hende et job, så hun i dag er mere selvhjulpen og mindre opgivende, men der er desværre mange 

tilsvarende skæbner derude. 

Her i julen tænker jeg meget over, at for mere end 20.000 danske børn er juletræ og julegaver ikke eksisterende.

En stor tak fra de børn i hjælper og glædelig jul til jer alle i Middelfart Sparekasse

Hans Søgaard, Stifter af Broen-Horsens

når en tåre blIkket duGGerEn historie om Trine

GlædeliG jul

Vi vil gerne sige hjertelig tak for din indsats i 2013. Vi kan med stolthed og glæde se tilbage 

på et år, hvor vi på alle områder er inde i en god udvikling, og hvor de mange indsatser hen 

i mod ”Den gyldne middelvej” er blevet påbegyndt. 

Begge dele har du bidraget positivt til. Du har været med til at levendegøre vores nye strate-

gi i vores hverdag, og du har været med til at gøre Sparekassen til noget særligt for både 

gamle og nye kunder. 

Vi føler, at Sparekassen står godt rustet til at møde fremtiden og de mange forandringer, vi 

oplever i vores sektor hver eneste dag.

Du giver varme videre

Med disse ord følger også en lille æske chokolade – fyldt med hjertevarme. For fjerde 

år i træk har vi valgt at tilgodese børn, der har det svært, med en donation i stedet for 

at give dig en større julegave. Du er således med til at hjælpe børn, der har det svært.  

Vi håber på den måde, at du vil nøjes med glæden ved at give. 

På hele Sparekassens vegne vil vi ønske dig og dine kære en glædelig jul samt et godt og 

lykkebringende nytår. Vi glæder os til at tage hul på 2014 sammen med dig. 

Hjertelige julehilsner fra

Peter og Martin

oG hjerteliG tak…

GlædeliG jul
På Sparekassens vegne vil vi gerne ønske dig og dine kære en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Vi vil sige dig tak for din indsats for Sparekassen i 2012. En indsats, der er ydet, imens forandringer og nye øjne har 

præget hverdagen. Det kan være svært at stå midt i den usikkerhed og de forandringer, der i 2012 har været nødven-

dige for at skabe fundamentet for Middelfart Sparekasses fremtid som selvstændigt pengeinstitut, og derfor sætter 

vi stor pris på det engagement og den opbakning, vi har mødt hos alle medarbejdere.

Sammen har vi i det meste af 2012 arbejdet hen imod den strategi, der fra 2013 skal bygge bro til den nye virkelighed 

og det arbejdsfælleskab, der skal bevare Middelfart Sparekasse som et pengeinstitut og en arbejdsplads, hvor men-

nesket fortsat er i centrum. Vi glæder os rigtig meget til startskuddet på Strategi 2015 den 7. januar 2013. Vi tror på, 

at det bliver 3 meget spændende og udfordrende år, vi sammen går i møde. 

Som symbol på hjertevarme er Middelfart Sparekasses julegave til dig i år bl.a. en juledonation til særligt trængende 

børn samt den sidste brik til fritidsdragten.    Vi vil gerne slutte vores julehilsen med endnu engang at sige dig tak for den indsats, som du yder hver eneste dag. 

Pas godt på dig selv og din familie. 
Glædelig jul og godt nytår fra Martin og Peter

oG tak for din indsats i 2012

20121126 A5 medarbejder julekort.indd   1
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Julen nærmer sig med hastige skridt, og 
juleræset er sat i gang med julenisser og 

julegaveindkøb. Men lad os stoppe op for 
et øjeblik og huske på, at julens glæder 

ikke kun findes under træet. Glæden 
findes i hyggen, tiden med familien og 

omsorgen for hinanden. 
Må du sprede glæde på din vej.Vi ønsker dig og din familie en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår.Tak for samarbejdet i 2013. 

Middelfart Sparekasse

20131129 Julekort 2013.indd   2

02/12/13   13.17

Scan QR koden og se videohilsen 

eller besøg midspar.dk/julehilsen 

Alle børn har ret til en god jul. 

For mange er julen et af årets store højdepunkter - ikke mindst 

på grund af de mange gaver og familiehygge. Men for børn på 

døgninstitutioner eller i familier med misbrugsforældre er årets 

hyggeligste højdepunkt ikke altid så magisk. Derfor findes der 

blandt andet et særligt juletræ i Esbjerg - Ønsketræet. Her  

er den traditionelle julepynt skiftet ud med små kort med  

ønsker fra børn fra døgninstitutioner i Esbjerg. Børn,  

der virkelig trænger til en opmuntring i denne juletid.  

Med en hjertegave fra dig har et af børnene fået  

opfyldt et ønske fra træet. Vend hjertet og  

se, hvilket ønske du har forvandlet til  

en gave. Rigtig glædelig jul  

og TAK!

20141031 Julehjerte til æske.indd   1
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Emilie, 3 år
en Mariehøne  der lyser  i Mørke

20141031 Julehjerte til æske.indd   2
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mathIlde 6 årØnske:  Mariehøne  der lyser  i mørke
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Medarbejderdagen 2014 

Lørdag den 13. september 2014 afholdte vi vores medarbejderdag på Middelfart Ferie og Kongrescenter. Det var andet år i træk, hvor Sparekassen inviterede til en dag med læring, leg og fest.

Vi startede dagen i selskab med foredragsholder og inspirator John Harmsen, der satte fokus på ”den gode kollega” gennem inspirerende eksempler - krydret med gode råd, brugbare værktøjer og masser af 

humor. Oplægget fra John udmundede i gruppearbejde, hvor vi fik følgende opgave.

Opgave til grupperne:

”Find tre punkter (fra en liste på ti), hvor Sparekassen skal dreje en ½ grad for at finjustere vores gode arbejdsplads og have fokus på det at være en god kollega.”

De tre punkter, der fik flest stemmer med henblik at gavne arbejdsglæden i afdelingerne, var:

• Anderkendelse, ros og at synliggøre resultater

• At hjælpe og at bede om hjælp

• Fejre vi vores successer – eller Janteloven

Det punkt, der fik flest stemmer med henblik på at gavne arbejdsglæden generelt i Sparekassen, var:

• Plej de gode traditioner – eller lav nogle nye  

Eftermiddagen bød på konkurrencer i ægte Morten Korch stil. 18 bondegårde dannede rammen om den store bondegårdsdyst anno 2014, hvor der skulle dystes i alle tænkelige konkurrencer. Trillebørsrace, 

æggekast, høstakketårn og meget mere. Det var ren idyl, og vejret var i den grad med os.

Dagen sluttede med et brag af en tyroler/høstfest med alt, hvad det indebærer: Menuen var helstegt pattegris, øllene var store, musikken var høj og humøret var helt i top.

Tak for jeres selskab og en rigtig god medarbejderdag. Vi glæder os allerede til næste år, hvor datoen bliver 12. september 2015.

Husk at reservere dagen til læring, leg og fest. 

/ Peter og Martin 

Oprettet: 30-09-2014 

 Helle Lund Gregersen 

Sidst rettet: 01-10-2014 

 Helle Lund Gregersen 
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prISer oG nomInerInGer

År Pris Placering

2008 Europas Bedste Arbejdspladser, 50-250 medarbejdere Nr. 7

European Trust Champion på baggrund af 6 år i EU Top 100
Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 1
Danmarks Bedste Arbejdspladser®, særpris ”Worklife Balance” Nomineret
Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris, psykisk arbejdsmiljø Nomineret

Analyse Danmarks undersøgelse blandt pengeinstitutkunder Bedst til kundeservice og til netbank

2009 Europas Bedste Arbejdspladser, 50-250 medarbejdere Nr. 5

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 1

Danmarks Bedste Arbejdspladser®, særpris ”Worklife Balance” Nomineret

Socialministeriets balancepris, private virksomheder med flere end 100 medarbejdere Nomineret

Årets sundeste virksomhed Nr. 1 i Region Fyn

2010 Europas Bedste Arbejdspladser, 50-500 medarbejdere Nr. 2

Danmarks Bedste Arbejdspladser® Nr. 3

Danmarks Bedste Arbejdspladser®, særpris ”Livslang læring” Nomineret

Socialministeriets balancepris, private virksomheder med flere end 100 medarbejdere Nomineret
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Priser i 2014 Placering

Analyse Danmark - Bankanalyse 2014 
(Middelfart Sparekasse er det pengeinstitut af alle i undersøgelsen, der i højeste grad lever op til 
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opdaterInG  2015:Europas Bedste ArbejdspladserNr. 13 Danmarks Bedste Arbejdspladser
Offentliggøres i midten  af november
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Man skal vist have været gemt 

mere end almindelig langt 

væk de seneste år for ikke at 

genkende det fælles, forstem-

mende omkvæd, som vi igen 

og igen har hørt fra næsten 

hele koret af ledelser i den 

finansielle sektor. Og ja, det 

handler selvfølgelig om ned-

skæringer. Om reduktioner 

og effektiviseringer.

Næsten mere skræmmende 

end selve budskabet er faktisk 

den tunge samklang, der er ble-

vet finanssektorens svar på en 

”nødvendighedens politik”. På 

et budskab, der bliver gentaget 

så ofte, at det når et punkt, 

hvor refleksionen holder op. 

Hvor det accepteres som en 

ufravigelig præmis, man ikke 

sætter spørgsmålstegn ved. Det 

kan ske for dem, der hører på 

det – og det lader også til, at 

det sker for dem, der siger det.

For mens vi i alle andre sam-

menhænge ved, at forskellighed 

skaber dynamik og faktisk kan 

gøres til en konkurrencefordel, 

ser de strategiske værktøjer sta-

dig mere forstemmende ens ud 

i den finansielle sektor. Det er et problem.

Kigger man godt efter, kan man dog finde und-

tagelser, som faktisk kunne tjene som tiltrængt in-

spiration: I december var jeg på besøg i Middelfart 

Sparekasse. En forretningsmæssig succeshistorie, 

som faktisk gør det, hele sektoren skriger efter:  

De vokser på toplinjen. Det gør de, fordi de går en  

anden vej end de fleste andre. De faktisk både  

ansætter medarbejdere og, ja, åbner filialer. Det 

gør de, fordi de har set et potentiale i det hul, som 

efterlades, når alene de tre største banker i 2014  

ifølge Børsen har nedlagt 49 filialer. 

Der er ingen grund til at 

gentage institutternes forkla-

ring på lukningerne. Men som 

for eksempel Thomas Borgen 

fra Danske Bank for nogle 

måneder siden erkendte, er 

det måske sket for hurtigt og 

for uovervejet. Fordi den kort-

sigtede gevinst faktisk kostede 

på relationen til kunderne. Det 

havde man indset i Middelfart.

Alle kan selvfølgelig ikke 

være som Middelfart Spare-

kasse. Men det er netop også 

pointen. For tendensen de 

seneste mange år har jo netop 

været en påfaldende ensly-

dende tone fra groft sagt alle 

virksomheder i sektoren. En 

jagt på det samme – og med 

samme simple værktøjer. Uan-

set lokalitet, kultur og virksom-

heder har dagsordenen og den 

strategiske retning i hele træ-

skolængder været den samme. 

Her er det åbenlyse problem, at 

det rendyrkede rationaliserings- 

perspektiv har indledt et hef-

tigt ræs mod bunden, hvor kun 

meget få tør stoppe op og reflek-

tere over, om man overhovedet er 

på rette vej. Det kniber med at få flyttet fokus. Ud af 

boksen. Og på hvor den enkelte virksomhed skal hen. 

Der er brug for forskellighed. For selvfølgelig 

skal man udnytte den teknologiske udvikling og de 

digitale muligheder. Men der er også brug for at 

gå nye veje – og på at kigge på, hvad der egentlig  

skaber værdi. Eksemplet fra Middelfart viser, at  

forretningspotentialet bestemt også findes på om-

råder som lokalkendskab, personlig kontakt og 

tætte kunderelationer båret af medarbejderne.

Læs flere klummer på finansforbundet.dk/klu
mme

Finans
Finansforbundets 

Magasin, medlem af 

Dansk Fagpresseforening.  

ISSN 0907-0192 

Nr. 1 2015. 

næste nummer 

Fredag 13. februar

udgiver

Finansforbundet

Applebys Plads 5  

Postboks 1960  

1411 Kbh. K  

telefon 3296 4600 

fax 3296 1225. 

post@finansforbundet.dk

www.finansforbundet.dk 

reDaktion

Carsten Jørgensen 

(ansv. red.),  

cjo@finansforbundet.dk 

Carsten Rasmussen (DJ),  

cr@finansforbundet.dk 

Elisabeth Teisen (DJ),  

et@finansforbundet.dk 

Sabina Furbo (DJ),  

sf@ finansforbundet.dk 

Berit Villadsen (DJ) 

bv@finansforbundet.dk

Klaus Thodsen (DJ)

klt@finansforbundet.dk 

annoncer: 

DG Media  

St. Kongensgade 72  

1264 København K  

telefon 3370 7647 

fax 7027 1156

www.dgmedia.dk 

LæserinDLæg

Læserindlæg senest 

torsdag 22. januar.  

Synspunkter i bladet 

afspejler ikke nødven-

digvis Finansforbundets 

holdning
kontroLLeret opLag 

52.972
Design 

Hans Munk og

Katrine Kruckow

trYk 
Aller  
ForsiDeFoto

Jakob Mark

Forskellighed er en glemt dyd

“Mens vi i alle andre sammen-

hænge ved, at forskellighed skaber 

dynamik og faktisk kan gøres 
til en konkurrencefordel, ser de 

strategiske værktøjer stadig mere 

forstemmende ens ud i den finan-

sielle sektor. Det er et problem”

af Kent Petersen
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En af de største glæder i mit arbejde er at besøge
rigtig gode arbejdspladser verden over for at se,
hvad det er, de gør rigtigt. Jeg har før besøgt
verdensførende virksomheder som Google, Inno-
cent Drinks, Zappos og Middelfart Sparekasse for
at se, hvordan de har skabt succes og arbejds-
glæde for deres medarbejdere, og nu har jeg
fundet endnu en. I oktober var jeg forbi Kæbekirurgisk Afdeling
(Afdeling K) på Odense Universitetshospital.
Afdelingens job er primært at rekonstruere folks
ansigter efter f.eks. bilulykker eller jagtulykker
eller i forbindelse med sygdomme som knogle-
kræft. 

De er 40 læger, tandlæger, sygeplejersker og
administration, og de er nogle af verdens førende
på deres felt. Du har måske set indslaget på TV 2,
som hed ”Trine fik et nyt ansigt”. Det foregik
netop på afdeling K og viser deres ekspertise i at
bruge den nyeste teknologi til 3D-scanning og
-print af knogler.Det interessante er, at afdeling K er underlagt
de samme begrænsninger og udfordringer som
resten af det danske hospitalsvæsen: Budgetpres,
tidspres, langsom it, konstante forandringer og
meget andet. Men alligevel har de ansatte for-
mået at holde fast i arbejdsglæden og skabe høj
tilfredshed for patienterne. Det, de har gjort, er
værd at se nærmere på ikke bare for hospitaler,
men for alle arbejdspladser.Her er fem ting, som de har gjort helt rigtigt:1. Konstant faglig udvikling. De er dygtige på

afdeling K. De har haft et konstant fokus på at
udvikle deres faglighed og hele tiden blive dygti-
gere til det, de laver. Der står stor respekt om
deres arbejde, og de bliver tit inviteret til at tale
på konferencer i udlandet for at dele deres viden.

De ved med sig selv, at de er dygtige til deres
arbejde, og det giver en faglig stolthed, som er en
forudsætning for al arbejdsglæde.Det kommer ikke af sig selv. De har de seneste
år haft fokus på den teknologiske udvikling
inden for faget og har implementeret idéerne ved
hårdt arbejde, mange timer og villighed i alle
personalegrupper til at lære nyt. Jeg hørte bl.a., at
andre afdelinger på hospitalet er misundelige på
deres dygtige sygeplejersker.

2. Fokus på arbejdsglæden og godt kollegaskab.
De ved også, at den faglige succes ikke er mulig
uden høj arbejdsglæde i afdelingen. Vi målte de-
res arbejdsglæde i forbindelse med den work-
shop, som vi lavede, og kunne se, at 87 pct. af
dem har et rigtig godt forhold til kollegerne – det
er noget af det bedste, vi nogensinde har set.3. Fokus på patienterne. Jeg talte forleden med

hr-direktøren for en stor dansk virksomhed, som
havde haft succes med at skabe masser af arbejds-
glæde internt, men som ikke havde set nogen til-
svarende stigning i kundetilfredsheden. Deres ar-
bejdsglæde var til en vis grad endt som en lukket

fest, og glæden kunne ikke mærkes udadtil. På
Afdeling K ved de til gengæld godt, at de laver
deres arbejde af en eneste grund: patienterne. De
er gode til at møde dem som mennesker og ikke
kun have fokus på behandlingen. Det kan også ses på den feedback, som de får
fra patienterne. I den seneste LUP-undersøgelse
(landsundersøgelse af patienttilfredshed) får de
stjernekarakterer og kommentarer som denne:

»Jeg oplevede en speciallæge, der i den grad tog
hånd om mig – hele min person og ikke kun om
den fysiske skade. Tak for det.«

4. God ledelse. Alle undersøgelser bekræfter, at
ledelsen har en kolossal betydning for arbejds-
glæden, og den arbejdsglædemåling, vi lavede i
afdeling K, viste, at medarbejderne har et af de
bedste resultater, som vi nogensinde har set på
relationen til nærmeste leder.

5. Mening i arbejdet. Jeg spurgte folkene i afde-
ling K, hvad der giver dem arbejdsglæde. Arne,
en af tandlægerne i afdelingen, fortalte, hvordan
de ofte arbejder igennem længere tid med patien-
ter, hvis ansigt har været ødelagt af en sygdom el-
ler ulykke. Han fortalte, at den største arbejds-
glæde for ham er det øjeblik, når de kan tage
bandagerne af, og patienten kan se et ansigt, der
ser ud, som det gjorde før. Det er ekstremt
meningsgivende at vide, at ens arbejde hjælper
mennesker, som har brug for det – og det giver
arbejdsglæde.

Afdeling K’s resultater viser tydeligt, at man ikke
behøver være Google og give folk svømme-
bassiner og fitnesscentre for at skabe arbejds-
glæde. Det kan også gøres på en helt almindelig
dansk arbejdsplads – hvis lederne holder fokus på
det, og medarbejdere er med på at gøre noget for
det. Er I det på din arbejdsplads?

Arbejdsglæden er kun fem trin væk
LEDELSE: Afdeling K på Odense Universitetshospital har knækket

koden til glade medarbejdere og patienter – og det endda uden at

bruge flere ressourcer end andre hospitalsafdelinger. 

KOMMENTAR

Det interessanteer, at afdeling Ker underlagt desamme begrænsnin-ger og udfordringersom resten af detdanske hospitals-væsen.
ALEXANDER KJERULFekspert i arbejdsglæde, forfatter til bl.a. ”Happy Hour fra 8 til 16”finans@finans.dk

Den glade arbejdsplads er måske kun fem trin borte. 
Illustration: Fancy Singles
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glæde for ham er det øjeblik, når de kan tage
bandagerne af, og patienten kan se et ansigt, der
ser ud, som det gjorde før. Det er ekstremt
meningsgivende at vide, at ens arbejde hjælper
mennesker, som har brug for det – og det giver
arbejdsglæde.

Afdeling K’s resultater viser tydeligt, at man ikke
behøver være Google og give folk svømme-
bassiner og fitnesscentre for at skabe arbejds-
glæde. Det kan også gøres på en helt almindelig
dansk arbejdsplads – hvis lederne holder fokus på
det, og medarbejdere er med på at gøre noget for
det. Er I det på din arbejdsplads?

Arbejdsglæden er kun fem trin væk
LEDELSE: Afdeling K på Odense Universitetshospital har knækket

koden til glade medarbejdere og patienter – og det endda uden at

bruge flere ressourcer end andre hospitalsafdelinger. 

KOMMENTAR

Det interessanteer, at afdeling Ker underlagt desamme begrænsnin-ger og udfordringersom resten af detdanske hospitals-væsen.
ALEXANDER KJERULFekspert i arbejdsglæde, forfatter til bl.a. ”Happy Hour fra 8 til 16”finans@finans.dk

Den glade arbejdsplads er måske kun fem trin borte. 
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En af de største glæder i mit arbejde er at besøge
rigtig gode arbejdspladser verden over for at se,
hvad det er, de gør rigtigt. Jeg har før besøgt
verdensførende virksomheder som Google, Inno-
cent Drinks, Zappos og Middelfart Sparekasse for
at se, hvordan de har skabt succes og arbejds-
glæde for deres medarbejdere, og nu har jeg
fundet endnu en. I oktober var jeg forbi Kæbekirurgisk Afdeling
(Afdeling K) på Odense Universitetshospital.
Afdelingens job er primært at rekonstruere folks
ansigter efter f.eks. bilulykker eller jagtulykker
eller i forbindelse med sygdomme som knogle-
kræft. 

De er 40 læger, tandlæger, sygeplejersker og
administration, og de er nogle af verdens førende
på deres felt. Du har måske set indslaget på TV 2,
som hed ”Trine fik et nyt ansigt”. Det foregik
netop på afdeling K og viser deres ekspertise i at
bruge den nyeste teknologi til 3D-scanning og
-print af knogler.Det interessante er, at afdeling K er underlagt
de samme begrænsninger og udfordringer som
resten af det danske hospitalsvæsen: Budgetpres,
tidspres, langsom it, konstante forandringer og
meget andet. Men alligevel har de ansatte for-
mået at holde fast i arbejdsglæden og skabe høj
tilfredshed for patienterne. Det, de har gjort, er
værd at se nærmere på ikke bare for hospitaler,
men for alle arbejdspladser.Her er fem ting, som de har gjort helt rigtigt:1. Konstant faglig udvikling. De er dygtige på

afdeling K. De har haft et konstant fokus på at
udvikle deres faglighed og hele tiden blive dygti-
gere til det, de laver. Der står stor respekt om
deres arbejde, og de bliver tit inviteret til at tale
på konferencer i udlandet for at dele deres viden.

De ved med sig selv, at de er dygtige til deres
arbejde, og det giver en faglig stolthed, som er en
forudsætning for al arbejdsglæde.Det kommer ikke af sig selv. De har de seneste
år haft fokus på den teknologiske udvikling
inden for faget og har implementeret idéerne ved
hårdt arbejde, mange timer og villighed i alle
personalegrupper til at lære nyt. Jeg hørte bl.a., at
andre afdelinger på hospitalet er misundelige på
deres dygtige sygeplejersker.

2. Fokus på arbejdsglæden og godt kollegaskab.
De ved også, at den faglige succes ikke er mulig
uden høj arbejdsglæde i afdelingen. Vi målte de-
res arbejdsglæde i forbindelse med den work-
shop, som vi lavede, og kunne se, at 87 pct. af
dem har et rigtig godt forhold til kollegerne – det
er noget af det bedste, vi nogensinde har set.3. Fokus på patienterne. Jeg talte forleden med

hr-direktøren for en stor dansk virksomhed, som
havde haft succes med at skabe masser af arbejds-
glæde internt, men som ikke havde set nogen til-
svarende stigning i kundetilfredsheden. Deres ar-
bejdsglæde var til en vis grad endt som en lukket

fest, og glæden kunne ikke mærkes udadtil. På
Afdeling K ved de til gengæld godt, at de laver
deres arbejde af en eneste grund: patienterne. De
er gode til at møde dem som mennesker og ikke
kun have fokus på behandlingen. Det kan også ses på den feedback, som de får
fra patienterne. I den seneste LUP-undersøgelse
(landsundersøgelse af patienttilfredshed) får de
stjernekarakterer og kommentarer som denne:

»Jeg oplevede en speciallæge, der i den grad tog
hånd om mig – hele min person og ikke kun om
den fysiske skade. Tak for det.«

4. God ledelse. Alle undersøgelser bekræfter, at
ledelsen har en kolossal betydning for arbejds-
glæden, og den arbejdsglædemåling, vi lavede i
afdeling K, viste, at medarbejderne har et af de
bedste resultater, som vi nogensinde har set på
relationen til nærmeste leder.
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Hvordan deler lederne - herunder 
øverste ledelse - informationer 
med medarbejderne, og fremmer 

en transparent kultur? 

Dette spørgsmål er meget vigtigt for os, idet 
vores hverdag - langt hen ad vejen - bygger på, 
at al information er tilgængelig for alle. Når en 
medarbejder skal lede sig selv i forhold til for-
retningen, er det nødvendigt, at medarbejde-
ren - og ikke kun ledelsen - har den viden, der 
kræves for at kunne træffe de rigtige beslutnin-
ger. Det er vores holdning, at den eneste, der er 
i stand til at vurdere, hvilke informationer der 
er relevante for den enkelte medarbejder, er 
medarbejderen selv.

Vi bestræber os på at gøre informationen 
tilgængelig, således at hver enkelt medarbej-
der har adgang til de informationer, vedkom-
mende skal have til rådighed for at kunne klare 
jobbet som selvledende medarbejder. Vi har 
også fokus på, at den interne kommunikation 
bidrager til læring på tværs af organisationen 
til styrkelse af teamånden og til, at Sparekassen 
bliver bundet sammen til en helhed. 

Vores erfaring er, at det meget høje informa-
tionsniveau langt hen ad vejen forhindrer 
rygtedannelser og usikkerhed, idet medarbej-
derne ved og har tillid til, at ledelsen ikke har 
interesse i at holde informationer tilbage. 

Målet for intern kommunikation
Primo 2012 blev intern kommunikation for-
melt nedlagt som et selvstændigt fagområde, 
og det blev besluttet, at den interne kommuni-
kation fremadrettet skulle varetages af medar-
bejdere, de enkelte fagchefer samt ledelsen. Det 
overordnede mål for den interne kommunika-
tion er uændret at skabe det bedste grundlag 
for selvledelse ved at stille al information til 
rådighed for alle medarbejdere samtidig. Intern 
kommunikation skal være med til at gøre hver-

dagen lettere for alle medarbejdere og under-
bygge en positiv stemning.

Intranet som vidensdeling
Vores nye intranet er sat i søen i 2014, og vi 
udvikler stadig på de områder, der ikke er 
optimale. En af de ting, der skal være med til 
at realisere ovenstående, ligger i muligheden 
for at designe specifikke ”afdelingssider” for 
enkelte områder.

Alle medarbejdere er i princippet afsendere og 
modtagere af den interne information. Ledel-
sen og den brede ledergruppe har det overord-
nede ansvar for at sikre formidling af relevant 
information fra ledelsen til afdelingerne og de 
enkelte fagområder, men samtlige medarbejde-
re kan oprette nyheder. Kommunikationskana-
lerne skal understøtte et godt, internt informa-
tionsflow, så den enkelte let og ubesværet kan 
formidle eller modtage information med det 
overordnede formål at sikre optimal viden-
deling og dialog på tværs af organisationen. 
Den interne kommunikation er fortsat vigtig i 
Sparekassen – ikke mindst i forbindelse med 
implementeringen af Strategi 2015 og i forhold 
til vores mange nye kollegaer.

Vores intranet fungerer som vidensdeling i flere 
sammenhænge. Derfor har vi også oprettet en 
side til personalet med nyttige personalerelate-
rede links samt undersider som Arbejdsmiljø, 
Medarbejderrapport (Orkide), Personalefor-
eningen og Samarbejdsudvalg.

Derudover har vi oprettet en personaleside, 
hvor vores medarbejdere har mulighed for in-
ternt at dele nyheder, søge hinanden om hjælp 
i privat regi eller at sende kollegerne en tak 
for opmærksomhed ved bryllup, fødselsdage, 
jubilæer mv. Derudover indeholder siden også 
en oversigt over jubilæer samt fødselsdage, 
så alle har mulighed for at sende kollegaen en 
lykønskning på dagen.

4. InformatIon 
fra ledelSe tIl medarbejdere
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29-04-2015 08:55 Martin Nørholm BaltserNyheder Nyheder i abonnement LedelsenKvartalsorientering 
Kære alle,

Vi har fået en økonomisk rigtig god start på 2015. Bundlinjen før skat for første kvartal hedder 25,9 mio. kr. Resultatet er en betydelig fremgang i forhold til 

både budget og første kvartal 2014. Især er der positiv udvikling på toplinjen - hvad vi ikke mindst kan henføre til vores meget betydelige aktivitet og 

indtjening på boligområdet, hvor rigtig, rigtig mange af vores kunder omlægger deres boliglån til attraktive lave faste renter. Derudover kan vi glæde os 

over kraftigt faldende tab og nedskrivninger - denne post udgør nu knapt 10 mio. kr. mod næsten 27 mio. kr. i første kvartal 2014.  

1. Tilgangen af kunder fortsætter med uformindsket styrke - vi har med udgangen af marts 2015 57.616 kunder mod 52.379 for et år siden. En meget, 

meget tilfredstillende vækst på ikke mindre end 10 %. Vores mål i Strategi 2015 på 60.000 kunder med udgangen af 2015 ligger absolut indenfor 

rækkevidde : - )
2. Vi fik afviklet 6 garantmøder med tilstedeværelse af ikke mindre end 4.500 garanter. Det er vores oplevelse, at garanterne havde en absolut god 

oplevelse med indlæg fra Sparekassens ledelse og ledere samt god mad og underholdning. I forlængelse af garantmøderne har vi da også kunnet notere os 

et BETYDELIGT salg af garantkapital. Salget har givet os mulighed for at tilbagekøbe de sidste 28 mio. kr. garantkapital fra Finansiel Stabilitet, som var 

Middelfart Sparekasses betaling for Bankpakke 1 (statsgaranti for alt indlån i alle pengeinstitutter i DK). Alle rester fra Finanskrisen er herefter ude af vores 

bøger. På trods af dette tilbagekøb er vores samlede garantkapital år til dato steget med 25 mio. kr. til nu 450 mio. kr.

3. Vi modtog i februar måned en mindre flatterende rapport fra Finanstilsynet omhandlende vores kredit- og bevillingsstandarder ud fra en undersøgelse af 

59 engagementer i perioden medio 2013 til medio 2014. På bestyrelsesmøde i går godkendte bestyrelsen vores redegørelse til Finanstilsynet for efterlevelse 

af de påbud, vi modtog. Redegørelsen sendes til Finanstilsynet dags dato. I forlængelse heraf følger nu en implementeringsfase af ny kreditpolitik m.v. i 

forhold til især vores erhvervskundeområde. Første møde herom finder sted d. 18. maj med tilstedeværelse af afdelingsdirektører og erhvervskundechefer 

samt Kredit og Storkunder.
4. Vi søsatte et nicheprodukt i første kvartal - MS Bådfinans. Vi har kunnet glæde os over en meget betydelig og positiv omtale i medierne. Herudover får vi 

faktisk også forretninger i bøgerne. Rudi og Palle har p.t. finansieret både for ca. 10 mio. kr., ligesom der også følger nye helkundeforhold med. 

Prioritetskreditter ser ud til at komme lidt langsommere i gang, men lad os se, om der ikke bliver større afsætning af dette meget konkurrencestærke 

produkt hen over året. 
5. Arbejdet med Strategi 2018 - "Den Gyldne Middelvej - version 2,0" er nu i proces. Senest har Den Brede Ledergruppe været samlet på spejderlejren 

Houens Odde med fokus på vores nye strategi. Hen over sommeren vil vi alle blive involveret i dette vigtige arbejde, som vil danne rammerne om vores 

strategiske og forretningsmæssige udvikling i årene 2016, 2017 og 2018.  

6. Vores vækst sætter sig spor i rigtig mange gode tal. Vi administrerer i dag ikke mindre end 11.000 TK-lån med en samlet udlånsvolumen på mere end 11 

mia. kr. Vores kunders opsparing i værdipapirer er i løbet af de seneste 12 mdr. steget fra 2,9 mia. kr. til nu 3,6 mia. kr. Til at håndtere væksten og alle de 

spændende opgaver i Middelfart Sparekasse er vi nu mere end 275 flittige og dygtige kolleger. 

God dag til jer alle!
Hilsen Martin 

Til top
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Prioritetskreditter ser ud til at komme lidt langsommere i gang, men lad os se, om der ikke bliver større afsætning af dette meget konkurrencestærke 

produkt hen over året. 
5. Arbejdet med Strategi 2018 - "Den Gyldne Middelvej - version 2,0" er nu i proces. Senest har Den Brede Ledergruppe været samlet på spejderlejren 

Houens Odde med fokus på vores nye strategi. Hen over sommeren vil vi alle blive involveret i dette vigtige arbejde, som vil danne rammerne om vores 

strategiske og forretningsmæssige udvikling i årene 2016, 2017 og 2018.  

6. Vores vækst sætter sig spor i rigtig mange gode tal. Vi administrerer i dag ikke mindre end 11.000 TK-lån med en samlet udlånsvolumen på mere end 11 

mia. kr. Vores kunders opsparing i værdipapirer er i løbet af de seneste 12 mdr. steget fra 2,9 mia. kr. til nu 3,6 mia. kr. Til at håndtere væksten og alle de 

spændende opgaver i Middelfart Sparekasse er vi nu mere end 275 flittige og dygtige kolleger. 

God dag til jer alle!
Hilsen Martin 

Til top
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Kvartalsorientering

Kære kolleger

Middelfart Sparekasse har netop aflagt et mere end tilfredsstillende halvårsregnskab. Specielt er det glædeligt, at det er 

vækst, der sætter de positive takter i regnskabet. 8 % vækst i kundetallet, 11 % vækst i toplinjen, 12 % vækst i udlån, 13 % 

vækst i indlån og 14 % vækst i egenkapitalen er særdeles glædeligt og noget, vi sammen kan være rigtig stolte over. På 

bundlinjen er der godt 32 mio. kr. - og med fortsat ihærdig indsats fra vi alle 253 er der bestemt udsigt til, den positive 

udvikling vil fortsætte for Middelfart Sparekasse.

1. I har modtaget - eller vil modtage - oversigt over de 10 målepunkter, som vi har valgt i vores Strategi 2015 som værende 

de allervigtigste mål for vi i Middelfart Sparekasse at stræbe efter. Målepunkterne er balancerede. Det vil sige, at de fokuserer 

på den gode arbejdsplads, den gode kundeservice, samfundsværdi samt de økonomiske resultater. Under et kan jeg sige, at vi 

er rigtig godt undervejs. Målene ser ud til at være inden for rækkevidde ultimo 2015. 

2. Vores afdelingsnet udvikler sig fortsat. Den 29. august har vi åbningsreception i Hørning, og den 17. september har vi 

åbningsreception i Odense Erhvervs nye lokaler på Dalumvej. Strib havde folkefest med en særdeles velbesøgt reception i og 

om nye lokaler før sommerferien. Odense Privat har fået Thomas Bo Jørgensen som ny afdelingsdirektør. Andre steder 

arbejder Erik Nissen med modernisering og udvidelse af de eksisterende lokaler.

3. HR arbejder med meget spændende opgaver. En af dem er Middelfart Sparekasses Talentakademi. De, der bliver optaget 

på akademiet, får muligheden for at udvikle sig fagligt og personligt, så Sparekassen senere kan finde et kvalificeret 

rekrutteringsgrundlag til lederposter. Medarbejderdagen er HR også inde over - det er glædeligt, at vi så mange kan finde 

sammen omkring læring, leg og fest. Arrangementet afholdes d. 13. september. Deltagelsen i Danmarks Bedste Arbejdsplads 

er også iscenesat af HR. Middelfart Sparekasse har deltaget i mange år. Der er et betydeligt arbejde forbundet med blandt 

andet udarbejdelse af Kulturprofilen (læs den/blad i den - det er faktisk rigtig fornøjelig læsning). Vi deltager i Danmarks 

Bedste Arbejdsplads, fordi det er et strategisk valg for Middelfart Sparekasse, at den rigtig gode arbejdsplads er et solidt 

fundament for vores arbejde med vores kunder og vores økonomi.

4. På boligområdet har vi i første halvår markeret, at vi i Middelfart Sparekasse har distribueret ikke mindre end 10.000 

Totalkreditlån til vores boligkunder. Investeringskunderne har nu placeret mere end 3 mia. kr. af deres opsparing i 

værdipapirer efter råd fra Sparekassen. Disse meget væsentlige forretningsområder i Middelfart Sparekasses forretningsmodel 

er dermed i en særdeles tilfredsstillende udvikling. På den ene eller anden måde, er vi alle involveret i den succes - og for vi 

alle er det væsentligt, at vi har gode værktøjer at arbejde med. IT har således sørget for nye, små og hurtige PC-ere til os 

alle. Lad os sende IT en venlig tanke - også fordi, de altid er der, når vi har brug for hjælp.

Tak for indsatsen i første halvår - det har for mig været forbundet med betydelig glæde og stolthed at kunne aflægge et fint 

halvårsregnskab, hvor resultatet netop er skabt på et fundament af vores vision - "Bedst til kunder". 

Hilsen fra Martin  

Oprettet 22-08-2014 af Martin Nørholm Baltser/ Rettet 22-08-2014 af Martin Nørholm Baltser

Vises til 22-11-2014 - arkiveres

Oprettet 22-08-2014 af Martin Nørholm Baltser/ Rettet 22-08-2014 af Martin Nørholm Baltser

Vises til 22-11-2014 - arkiveres
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Links
Driftstatus SDC
Mine nyhedskanaler

Erfagruppe IT





Andreas Banggaard Herlufsen
FinanselevLokal: 1338Direkte: 63 40 03 38Mobil: 27 90 07 20Mail: abh@midspar.dk

Anne-Mette AndersenErhvervsmedarbejderLokal: 8526Direkte: 88 20 85 26Mobil: 27 90 06 24Mail: ama@midspar.dk
Christina Bruun NielsenErhvervsmedarbejderLokal: 1138Direkte: SygemeldtMail til Erfagruppen





Send mails til alle i Gruppen

IT nyheder





26-05-2015 11:58 Notes Certifikat Hvis Notes melder at dit Certifikat skal fornyes, så prøv at forny det ved at følge det den... 

Nyheder Nyheder i abonnement IT21-05-2015 13:45 Driftsinformation fra e-nettet. Problemer med tinglysning m.v OK 

14.45 
Vi har modtaget følgende driftsinformation fra e-nettet: E-nettet har i øjeblikket... 

Nyheder Nyheder i abonnement IT21-05-2015 10:45 Ændring af formular i Notes 
Ændrede formularer i NOTES´fra d.d. - Betalingsservice Generelle regler for debitorer Pr. 

1.... 
Nyheder Nyheder i abonnement IT20-05-2015 12:33 Opdateringer i aften 

IT afdelingens dokumenterØvrige dokumenterBrugervejledning Opgavesystemet
Brugervejledning opgavesystemet - 
vejledning
Finans med Århus afdelingMødereferat 26-03-2015Plan 2015 - It, kommunikation og 

marketing
Referat af IT møde 2014-12-17Referat af IT-møde 2014-08-13Referat af IT-møde 2014-12-02Referat af møde i IT afdelingen 2015-04-

23
Referat skabelonTest test

Referater fra ERFA møderErfa - IT
Referat 2013-12-13

02-04-2014 

Referat 2014-03-21
12-05-2014 

Referat 2014-06-23
27-06-2014 

Referat 2014-09-22
26-09-2014 

Referat 2015-02-03
19-02-2015 

IT afdelingen
Bent HørbyKundekonsulentLokal: 1234Direkte: 64 22 22 34Mobil: 27 90 06 25Mail: bh@midspar.dk

Dan Kudahl MichaelsenIT-konsulentLokal: 1291Direkte: 64 22 22 91Mobil: 27 90 05 10Mail: dkm@midspar.dk
Gert Due JørgensenIT projektkonsulentLokal: 1253Direkte: 64 22 22 53Mail til IT afdelingenSend mails til alle i Afdelingen

Helle Lund Gregersen27-05-2015 08:41

Søg i Alle områder ...
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Links

• Borger.dk 

• Pensionsoverførsler (EDI) 

• Forsikringshåndbogen (FSS) 

• Skat - satser, beløbsgrænser og taloversigter 

• Tax.dk 

• Særlig Indlån 

• Beregning af ratepensionsudbetaling 

• Pensionsberegner 

Kommissorie

Kommissorie
Kommissorie for Erfagruppen 

Pension
27-03-2014 

Erfagruppe Pension




Allan Nielsen
Rådgiver
Lokal: 1333
Direkte: 6340 0333

Mobil: 2790 0716

Mail: an@midspar.dk

Anna Marie Kjøngerskov

Rådgiver
Lokal: 1831
Direkte: 76 65 68 31

Mobil: 27 90 05 74

Mail: amk@midspar.dk

Annette Prip
Rådgiver
Lokal: 1219
Direkte: 64 22 22 19

Mobil: 27 90 05 37

Mail: ap@midspar.dk

Mail til Erfagruppen



Send mails til alle i Gruppen

Pensions nyheder

28-04-2015 10:12 

Seniorkonceptet 

Seniorkonceptet Som I måske allerede har bemærket, er der kommet et nyt udvalg i... 

Nyheder Nyheder i abonnement Pension og forsikring

13-03-2015 13:20 

For meget indbetalt på ratepension/aldersopsparing - 2014 

Hvis kunderne har indbetalt for meget på ratepensioner/aldersopsparinger i 2014, fremgår 

det af... 
Nyheder Nyheder i abonnement Pension og forsikring

Referater - Pensionsgruppen

Erfa - Pension
Referat 2013-11-27 17-03-2014 

Referat 2013-08-22 17-03-2014 

Vejledninger og arbejdsgange

Pension og forsikring

20% regel for aktieinvestering

Adgangskode til 

Forsikringshåndbogen

Bedst practice: §41 - Afdelinger - 

Administrationsafdeling

Begunstigelsesregler fra 01-01-2008 - 

powerpointslides

Behandling af forsikringer fra 

kapitalpension - 2012

Pensionsafdelingen

Lone Christensen

Pensionsrådgiver

Lokal: 1244
Direkte: 64 22 22 44

Mobil: 27 90 05 79

Mail: llc@midspar.dk

Lone Søgaard Jeppesen

Pensionsrådgiver

Lokal: 1208
Direkte: 64 22 22 08

Mobil: 27 90 05 50

Mail: lsj@midspar.dk

Ole B. Lange
Pensionschef
Lokal: 1218
Direkte: 64 22 22 18

Mobil: 26 24 77 33

Mail: obl@midspar.dk

Mail til afdelingen

Send mails til alle i Afdelingen

Helle Lund Gregersen

27-05-2015 08:43
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AKTIVITETER HELE ÅRET

•  Biografer – Rabat på 25 kr. hver mandag i hele 2015 

Middelfart, Vejle, Fredericia, Horsens og Skanderborg

•  Cafe Inga/Middelfart Museum 

– Indgang, kaffe og kage for 25 kr.

•  Industrimuseet i Horsens – gratis adgang

•  Det Bruunske Pakhus – kom ind til medlemspris  

(få rabat på spillestedet i Fredericia

•  Vejle Kunstmuseum – gratis hele året

•  Middelfart Volleyball Klub – 1/2 pris på indgang til kampe

VI HØRER GERNE FRA DIG

•  Har du ideer til aktiviteter/kam-

pagner – så kom endelig med dem

•  Husk at bruge brie�ings skabe-

lonen når du a�leverer en opgave 

– klik her 

• Se vores designguide – klik her

•  Har du ris, ros eller gode ideer, 

skal du endelig ringe

PLANLAGTE AKTIVITETER:

18. januar DR. Nielsen Vinterhygge Marathon

24. januar   Nytårskoncert

5. – 8. februar  Strib Vinterfestival 

12. februar  Biografarrangement i Middelfart

22. februar  MG&BK Støtteforening Bankospil 

27. februar  UB40 og Anne Dorte og Maria fra Tøsedrengene

3. – 7. marts  The Blues Brothers - Musical på Middelfart Ungdomsskole

Primo 2015 Båd�inansiering

Primo 2015 Lokalpuljen

Primo 2015  ”Bedst til kunder” kampagne

KAMPAGNER, JUBILÆUM, RECEPTIONER MV.:

15. januar Afdelingsdirektørskifte i Strib

5. februar  Afdelingsdirektørskifte i Hedensted

GARANTMØDER:

9. marts Kolding – Comwell

11. marts Hedensted – Hedensted Centret

16. marts Fredericia – Fredericia Idrætscenter

17. marts Middelfart – Lillebæltshallerne

18. marts Middelfart – Lillebæltshallerne

19. marts Vejle – DGI-HUSET

ANNONCERING OG PRESSE I SIDSTE KVARTAL: 

Antal printannoncer: ca. 100

Oplagstal: 2.600.000

Antal deltagere i julekalender: 11.800 

316 presseomtaler til en annonceværdi på 4.397.913 kr

KVARTALSOVERSIGT
Januar · Februar · Marts · 2015

TILSTEDEVÆRELSE 

PÅ NETTET

Midspar.dk i 

perioden:
5.566  besøg pr. dag 

– en stigning på 411 

besøg fra seneste 

kvartal

Facebook:
7581 følgere 

- en stigning på 825

fra seneste kvartal

LinkedIn 
virksomhedsside:

736 følgere 

– en stigning på 67 

følgere fra seneste 

kvartal

LinkedIn 
MS Erhvervsklub:

340 følgere 

– en stigning på 15 

følgere fra seneste 

kvartal

Nyhedsbrev: 

31.614 tilmeldte 

– en stigning på 1.117 

fra seneste kvartal

UDSOLGT
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Generelle rutiner
For at sikre at informationerne hele tiden flyder 
optimalt, har vi dels udarbejdet en mødestruktur 
og dels indarbejdet nogle generelle rutiner, som 
nævnes i det følgende.

Hvert år holdes et medarbejderdag en lørdag eller 
søndag, hvor der sættes fokus på et aktuelt emne.

Fast to gange om året afholdes informationsmø-
der for samtlige medarbejdere, hvor regnskabet 
præsenteres og andre aktuelle emner bringes op. 

Hvert kvartal holder afdelingerne morgenmøde 
med den administrerende direktør eller vicedi-
rektøren. Derudover har de enkelte afdelinger 
altid mulighed for at invitere ledelsen til et møde 
efter behov.

Et tiltag, der er taget rigtig godt imod, er ”Kvar-
talsorientering”, skrevet af den administrerende 
direktør til alle medarbejdere. Kvartalsorienterin-
gen indeholder en opfølgning på og en redegø-
relse for, hvad der er sket i det forgangne kvartal, 
hvad der aktuelt arbejdes med, og hvad planerne 
er for fremtiden.

Se eksempel på en kvartalsorientering på side 55. 
 

Tillidsmanden er involveret i en lang række 
aktiviteter og vigtige beslutninger, og et af målene 
med det er at sikre informationen til medarbej-
derne. Et velfungerende tillidsmandssystem er 
af afgørende betydning for såvel Sparekassen 
som medarbejderne. Sammen med Sparekassens 
ledelse varetages såvel medarbejdernes som virk-
somhedens interesser, og samarbejdet er baseret 
på en åben dialog og gensidig tillid. 

Sparekassens tillidsmandssystem består af to til-
lidsrepræsentanter og én fællestillidsmand. 
 
Fællestillidsmanden deltager i den brede leder-
gruppe for bl.a. derigennem at være fuldt orien-
teret om alt, hvad der foregår i Sparekassen, og 
deltager løbende i den samme uddannelse som 
de øvrige i den brede ledergruppe.

Samarbejdsudvalg
Sparekassens samarbejdsudvalg er ligeledes 
et vigtigt forum til at udveksle informationer 
mellem medarbejdere og ledelse. Her drøftes 
vigtige emner såsom trivsel, tillid, social kapital 
og Sparekassens økonomiske stilling. Læs mere 
om samarbejdsudvalget på side 62.



preSSeklIp
En anden måde vi deler historier om Sparekassen med medarbejderne 
på er, at vi viser al den presseomtale, der er om Sparekassen på vores 
intranet. Mange af disse klip giver også stolthed.
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Links
Mine genvejeMine nyhedskanalerRegistrering af operationel risiko

IT opgaver
Omtale af sparekassen





Vikingefest med overskud
Infomedia Medie-Overvågning
19-05-2015 Den bryske tyskerInfomedia Medie-Overvågning

19-05-2015 Den bryske tyskerInfomedia Medie-Overvågning
19-05-2015 21 år med fokus på miljøet

Infomedia Medie-Overvågning
19-05-2015 Vikingefest med overskud

Infomedia Medie-Overvågning
19-05-2015 

Nyheder fra FinansWatch





Medie: NYSE laver Bitcoin-indeks
FinansWatch19-05-2015 Mobilepay-chef: Vi står snart i en helt ny 

situationFinansWatch19-05-2015 Nordea risikerer millardbøde ved nye brud på 

hvidvask-reglerFinansWatch19-05-2015 Østjydsk: "Et overskud er vel et overskud"

FinansWatch19-05-2015 Nyt offentligt låneboom vil gå udenom 

Danmark

Opret nyhed

Nyheder

Titel

Rettet
Kanal

Fejl i SFO/børnehave takst 
19-05-2015 Bolig

Biografarrangement - Jurassic World 18-05-2015 Markedsføring

Afgift fra ejerpantebrev lyst efter 1/7-
2007 VIGTIGT

18-05-2015 Tinglysningen

Kommentar på afkastet i MS Depotpleje 18-05-2015 Investering

F-kort justeres, så negativ rente bliver 

mulig på nye lån 
18-05-2015 Bolig

Der kan igen udskrives aftaler om 
børneopsparingspuljer via MSintra. 13-05-2015 IT

Hvor er fanerne (åbne vinduer) i Lotus 

Notes?

13-05-2015 IT

Kursus i kantinen på mandag
13-05-2015 Til medarbejderne i hovedsædet

Dagens husker

Driftsstatus

Mærkedage
I dag

20.05 Anne Marie Jensen - 59 år

Næste 7 dages arrangementer20-05-2015 MS OPLEV CLAY Keramikmuseum 
Danmark22-05-2015 Personaleforening Bestyrelsesmøde

22-05-2015 Open by Night i Hørning
25-05-2015 MS OPLEV HejlsNorLøbet
27-05-2015 Nye kreditstandarder
27-05-2015 Personaleledelse del 2

Find kollega
Initialer

Navn

Fri 
tekst

Helle Lund Gregersen20-05-2015 05:57
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Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at 
skabe merværdi for det samfund, vi er en del 
af. Det mener vi, at vi bedst muligt opnår ved 
at opføre os ordentligt og ansvarligt og ved at 
føre en åben og inddragende dialog med vores 
interessenter. 

Derfor er det helt naturligt, at vi forholder os 
til de anbefalinger for god selskabsledelse, som 
Komitéen for god Selskabsledelse har udgivet 
siden 2001, og som siden er udviklet og revide-
ret ganske væsentligt – senest i maj 2013. 

Dette er også baggrunden for, at Sparekassens 
bestyrelse siden 2010 har haft et særligt udvalg 
– ’Udvalget for god selskabsledelse’ – som bl.a. 
påser, at både Sparekassens værdier og interes-
senternes forventninger indgår i den måde, vi 
lever op til anbefalingerne på. 

Vi er overbeviste om, at anbefalingerne fra 
Komitéen for god Selskabsledelse samt ledel-
seskodekset fra Finansrådet er med til at sikre 
den nødvendige åbenhed omkring de ledelses-
mæssige forhold og samtidig medvirke til at 
højne den generelle ledelseskvalitet, hvilket er 
afgørende for interessenternes tillid til os som 
pengeinstitut. Hele redegørelsen kan læses på 
vores hjemmeside.

Siden 2013 har bestyrelsen haft en forretnings-
orden, som ud over at fastlægge de formelle 
forskrifter for bestyrelsens virke, også er en 
’håndbog’, som indgående beskriver bestyrel-
sens arbejde i praksis. For at give omverdenen 
største mulig indblik i bestyrelsens virke har 
Sparekassen valgt at offentliggøre bestyrelsens 
forretningsorden, som kan læses på vores 
hjemmeside. 

Arbejdet med ledelseskrav
Bestyrelsen har i 2014 arbejdet videre med de 
skærpede ledelseskrav, der er kommet fra EU, 
de danske myndigheder og sektoren.  

Endvidere har bestyrelsen forholdt sig til 
valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og 
besluttet at nedsætte valgperioden for besty-
relsesmedlemmer fra fire til to år – med en 
overgangsperiode på tre år for de bestyrelses-
medlemmer, der vælges i 2015. Ændringen 
blev godkendt på det ordinære repræsentant-
skabsmøde i februar 2015. Begrundelsen for 
beslutningen tager udgangspunkt i Komitéen 
for god Selskabsledelses anbefaling om, at re-
præsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
er på valg hvert år samt et ønske om hurtigere 
at kunne ændre bestyrelsens sammensætning, 
hvis det er påkrævet. 

Sparekassens valgudvalg har på baggrund af 
ovennævnte besluttet, at valgperioden for de 
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bør 
følge de repræsentantskabsvalgte medlemmer, 
hvorfor valg af medarbejderrepræsentanter i 
2015 ligeledes sker for en treårig periode.

Bestyrelsen har endvidere forholdt sig til lov 
om finansiel virksomheds loft over ledelses-
poster. Det er bestyrelsens holdning, at det er 
vigtigt at sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer 
kan afse den nødvendige tid til at varetage 
hvervet som bestyrelsesmedlem i Sparekassen. 
Derfor vil en vurdering af antallet af ledelses-
poster indgå i den samtale, som hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem har med formanden hvert 
år som led i selvevalueringen. 

Endelig har bestyrelsen påbegyndt drøftel-
sen af repræsentantskabets fremtidige rolle 
i forhold til at sikre Sparekassens øverste 
myndighed som fortsat ’fødekanal’ til bestyrel-
sen. Sparekassens repræsentantskab omfattes 
indirekte af de skærpede krav til bestyrelsens 
sammensætning, idet minimum fire ud af seks 
repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlem-
mer skal vælges blandt repræsentantskabets 
medlemmer. Derfor er en drøftelse af repræ-
sentantskabets sammensætning og repræsen-

– det Starter oppe fra
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tantskabsmedlemmernes kompetencer aktuel 
og påkrævet.

Evaluering af bestyrelse og direktion
Siden 2009 har bestyrelsen foretaget en årlig 
og systematisk selvevaluering. Evalueringen, 
som er forankret i Sparekassens nominerings- 
og vederlagsudvalg, varetages i samarbejde 
med eksterne konsulenter for at gøre evalu-
eringen så professionel og objektiv som mulig. 

Med henblik på at sikre en løbende forbedring 
af den generelle ledelseskvalitet i såvel besty-
relse som direktion foretager bestyrelsen en 
evaluering af hvert bestyrelsesmøde; herunder 
evalueres bl.a. mødemateriale, beslutnings-
proces, samarbejdet internt i bestyrelsen og 
mellem bestyrelse og direktion. Evalueringen 
af bestyrelsesmødet, som er sidste punkt på 
dagsordenen, føres til protokol.  

Valg til bestyrelsen i 2015 
I februar 2015 var der valg af både repræsen-
tantskabs- og medarbejdervalgte bestyrelses-
medlemmer, og bestyrelsen gennemførte derfor 
i efteråret 2014 en proces med henblik på at 
indstille kandidater til bestyrelsen.

Bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kan-
didater til bestyrelsen sker på baggrund af en 
åben proces i bestyrelsen og dialog med repræ-
sentantskabet, hvor der tages udgangspunkt i 
bestyrelsens kompetenceprofil, som er offent-
liggjort i Governance redegørelsen, samt den 
årlige evaluering af bestyrelsens kompetencer. 
Derudover inviteres interesserede kandidater 
fra repræsentantskabet til en samtale med et 
nedsat samtaleudvalg i bestyrelsen, hvor der 
bl.a. er fokus på at klarlægge såvel faglige som 
personlige kompetencer. Dette sker for at sikre 
en grundig vurdering af bestyrelseskandidater-
nes samlede kompetencer og samtidig vurdere 
disse i forhold til de eksisterende og nødven-
dige kompetencer i bestyrelsen. Det vurderes 
ligeledes, om kandidaterne har de fornødne 
ressourcer, herunder tid, til at varetage hvervet 
som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller 
derefter til repræsentantskabet, hvilke kandi-
dater den vil anbefale til valg.

På initiativ af Sparekassens medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer har bestyrelsen i 2014 
besluttet, at processen omkring valg af medar-
bejderrepræsentanter til bestyrelsen fremad-

rettet bør følge samme proces som valg af de 
repræsentantskabvalgte medlemmer. Grunden 
hertil er, at de medarbejdervalgte medlemmer 
har samme rettigheder, pligter og ansvar som 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer og på alle 
måder er ligestillet med disse. For de medar-
bejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er det 
derfor helt naturligt, at processen for valg af 
medarbejderrepræsentanter kvalificeres og til-
passes processen for udvælgelse og indstilling 
af de repræsentantskabsvalgte medlemmer. 
Interesserede kandidater blandt medarbejder-
ne er derfor blevet opfordret til at indsende et 
kandidatskema for at kortlægge deres kom-
petencer, ligesom et samtaleudvalg nedsat af 
bestyrelsen har tilbudt at gennemføre samtaler 
med interesserede kandidater. Samtaleudvalget 
anbefaler de kandidater, der matcher det aktu-
elle kompetencebehov i bestyrelsen.

En transparent kultur starter oppe 
fra. Bestyrelsen har derfor valgt at of-
fentliggøre bestyrelsens forretnings-
orden på hjemmesiden, hvor også 
rapporten om god selskabsledelse – 
Governance redegørelsen – findes.

1 // Noter

GOVERNANCE 
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5a: Hvordan kan medarbejderne 
stille spørgsmål, give feedback og 
i det hele taget kommunikere med 

lederne, herunder øverste ledelse?  

Den øverste ledelse er åben, tydelig og ærlig 
i deres kommunikation til medarbejderne og 
forventer naturligvis det samme retur. Det er 
kun sådan, vi bliver bedre og kan udvikle os. 
Vi tror på, at alle vil hinanden det bedste, og at 
den tillid, vi har til hinanden, er med til at skabe 
tryghed. Dette er medvirkende til, at medarbej-
derne må stille alle de spørgsmål, de ønsker, på 
kryds og tværs i organisationen, og med samme 
åbenhed kan de stille spørgsmål til ledelsen og 
alle i den brede ledergruppe.

Sagt på en anden måde: Vi 
stiller hinanden de spørgsmål, 
vi føler er relevante og vigtige 
for os at få et svar på, eller at 
komme i dialog om. På flere 
punkter er vores organisation 
indrettet med henblik på at give 
medarbejderne mulighed for at 
få ledelsen og hinanden i tale. 
En meget flad organisation. Ved 
alle møder, hvor der deltager 
medarbejdere, har medarbej-
derne mulighed for at give deres 
mening til kende, give feedback 
og stille spørgsmål.

I hverdagen er de daglige ledere tæt på deres 
medarbejdere. Med mindre lederen er på ferie 
eller kursus, vil det altid være muligt for medar-
bejderne at komme i dialog med sin leder. 
Når vi skal udvikle os som virksomhed, er det 
afgørende for kulturen, at det er muligt at sætte 
spørgsmålstegn ved, hvorfor vi gør tingene, som 

vi gør og komme med forslag til, hvor vi kunne 
gøre tingene anderledes. 

De tidligere omtalte morgenmøder, hvor ledel-
sen er på rundtur hvert kvartal, informations-
møderne samt medarbejdermøderne omkring 
Danmarks Bedste Arbejdsplads, der begge er to 
gange om året, er ligeledes steder, hvor det er 
muligt at komme i dialog. 

Alle har det direkte nummer samt mobil num-
mer til direktøren, underdirektøren og vice-
direktøren, så der er mange muligheder for 
kontakt, dialog og feedback. 

5. InvolverInG

martin nørholm 

baltser
Adm. direktør

Telefon 64 22 22 40 

Mobil 27 90 05 00 

E-mail mnb@midspar.dk

Middelfart Sparekasse

Havnegade 21 · 5500 Middelfart

midspar.dk

peter møllerVicedirektør
Telefon 64 22 22 96 Mobil 21 29 22 29 E-mail pm@midspar.dk

Middelfart SparekasseHavnegade 21 · 5500 Middelfartmidspar.dk

rikke dresing

Underdirektør

Telefon 64 22 22 24 

Mobil 40 35 62 20 

E-mail rd@midspar.dk

Middelfart Sparekasse

Havnegade 21 · 5500 Middelfart

midspar.dk

Visitkort_ny_Middelfart_it_marketing_ledelse.indd   6
28/04/15   10.11

”Jeg siger tingene,  

som de er. Så er det  

nemmere at huske, 

hvad jeg har sagt.” 
 
Citat: Adm. direktør  
Martin N. Baltser

dIaloG mellem ledelSe oG medarbejdere
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5b: Hvordan kan medarbejderne 
fremsætte forslag og/eller blive 
involveret i beslutninger, som 

vedrører deres job, arbejdsmiljø eller 
arbejdspladsen i det hele taget? 

Medarbejderne kan fremsætte forslag lige præ-
cis, som det er rigtigt for dem. Det er den
enkelte medarbejder, der vælger måden eller 
metoden. Det handler ikke så meget om, hvor-
dan de gør det, men at de gør det. Vi har alle de 
muligheder, der skal til.
Se også besvarelsen af 5a. 

Der er flere steder i kulturprofilen tydelige 
eksempler på, hvor seriøst Sparekassen tager 
medarbejderinvolvering. Ved løbende at ud-
danne og udvikle den individuelle medarbejder 
igennem forskellige kurser og forløb er det 
muligt at styrke og skærpe den enkeltes evne, 
kapacitet og lyst til at bidrage til Sparekassens 
strategi og arbejdsfællesskab. 

Sparekassen har følgende formelle organisa-
tioner, som ligeledes varetager interessen for 
medarbejderne og deres arbejdsplads: 

antal deltaGere

Arbejdsmiljøudvalg 2 arbejdsmiljø-repræsentanter

Samarbejdsudvalg 3 tillidsmænd

Medarbejdervalgte  
til bestyrelsen

3 personer

Danny Petersen Christina 
Bruun Nielsen

Christina 
Bruun Nielsen

Pia Nielsen

Ulrik Sørensen

Ulrik Sørensen

Rikke Jakobsen

Claus Nielsen

InvolverInG af medarbejdere
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Fagligt arbejde
Et velfungerende tillidsmandssystem er af 
afgørende betydning for såvel Sparekassen som 
medarbejderne. Sammen med Sparekassens 
ledelse varetages såvel medarbejdernes som  

virksomhedens interesser, og samarbejdet er 
baseret på en åben dialog og gensidig tillid. 
Sparekassens tillidsmandssystem består af to 
tillidsrepræsentanter og én fællestillidsmand. 

"Som tillidsmænd arbejder vi for at støtte op om Finansforbundets med-
lemmer samt være deres høre- og talerør i forhold til Sparekassens ledelse.
Vi har et godt samarbejde med ledelsen, hvor vi oplever, at vi har en fæl-
les vision om både at udvikle Sparekassen og samtidig bevare den gode 
arbejdsplads, som Middelfart Sparekasse er.
Konstruktive SU-møder, hvor vi også har oplevelsen af, at vi har et fælles 
mål og ønske om at skabe trivsel for alle i Sparekassen."

Citat: Rikke J. og Ulrik S.

Mødereferat SaMarbeJdSUdvalget

1. Sidste referat 
 Punktet profilbeklædning: Her har man i økonomiafdelingen prøvet at afdække Skats regler for dette. Det viser 
sig at være ret kompliceret, derfor har økonomi bedt vores eksterne revisorer PWC om at gennemgå det, og 
denne gennemgang afventes. Punktet kommer med på SU, når der er en afklaring.
Punktet udrykningskorps: Der er man endnu ikke kommet til en afklaring.

2. Redegørelse finanstilsynet
 Der har været en uddybende forklaring på intranettet, og SU henviser til denne. Skulle der i en afdeling være 
brug for yderligere forklaring, stiller MNB gerne op for en yderligere uddybning. Medarbejderne er altid velkom-
men til at kontakte MNB, hvis der er spørgsmål. ULS kunne fortælle, at man var meget tilfredse med den måde 
informationen omkring redegørelsen var håndteret.

Uddrag af
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ERFA-grupper
Sparekassen har ERFA-grupper på alle Spa-
rekassens fagområder, og det tilstræbes, at 
alle afdelinger er repræsenteret i alle grupper. 
Formålet med grupperne er, at Sparekassen til 
enhver tid har den fornødne kompetence på det 
pågældende fagområde. Grupperne har direkte 
reference til ledelsen. 

ERFA-grupperne afholder regelmæssige møder, 
hvor gruppen, udover at erfaringsudveksle, 
også arbejder strategisk med udviklingen af det 
pågældende fagområde. Derudover skal grup-
pen følge udviklingen på sit eget fagområde 
og sørge for, at relevant og vigtig information 
videreformidles til resten af sparekassens

koMMiSSorie for erfa-grUppen penSion 

Erfagruppen:  Pension
Erfagruppe-leder: Ole B. Lange
Ansvar og kommissorium:  Erfagruppens arbejde har til formål at sikre, at Sparekassen til enhver tid 

har den fornødne kompetence på fagområdet. Det fulde ansvar for fagom-
rådet ligger hos erfagruppen, hvis der ikke er en fagchef for området. 
Erfagruppen har reference til direktionen og arbejder med respekt for 
sparekassens værdigrundlag.

Erfagruppens arbejdsopgaver:
•  Følge udviklingen på fagområdet 
•  Udveksle erfaringer internt i gruppen indenfor fagområdet 
•   Videreformidle relevant og nødvendig information til hele sparekassen 

om ændringer indenfor fagområdet pga. interne beslutninger i Spare-
kassen, lovændringer o.lign. 

•   Sørge for, at det faglige indhold altid er ajour og dækkende i brochure-
materiale, andet markedsføringsmateriale og på Sparekassens hjem-
meside 

•   Komme med forslag til nye produkter og aktiviteter der kan styrke fag-
området. Og aktiviteter, der kan fastholde det faglige niveau på fagområ-
det, herunder uddannelsesaktiviteter, organisering mv. 

•  Være til rådighed som underviser inden for fagområdet 

Emne Tekst Ansvarlig

Godkendelse af seneste referat Ingen kommentarer

Bordet rundt Enighed fra alle afdelinger: der er travlt. 
Mange omlægninger. Vejle har en del bolighandler. Hørning har en del byggesager. 
Stor ros til Nybolig for hurtige vurderinger. 

Prioritetskredit/lån i MS Nyt produkt i MS – produktbeskrivelse er udsendt særskilt. KJ

Boligkreditdirektiv fra EU Det nye direktiv har betydning for os i løbet af 2017 da skal vi certificeres i rød/gul/grøn.
Der kommer et nyt rådgivningsskema når der er pant i fast ejendom (2016), nye regler angå-
ende aflønning for alle der rådgiver om fast ejendom.

 Mødereferat erfagrUppen bolig

Uddrag af

Uddrag af
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Whistleblowerordning
Det er i dag lovpligtigt at have en whistle-
blowerordning, hvor ansatte i Sparekassen 
har mulighed for, via en særlig, uafhængig og 
selvstændig kanal, at indberette uregelmæs-
sigheder eller ulovligheder begået af Sparekas-
sens ansatte eller bestyrelsen. Alle anmeldelser 
behandles selvfølgelig anonymt.

I Middelfart Sparekasse lægger vi stor vægt på 
ordentlighed, troværdig-

hed og åbenhed. 
Derfor har vi 

også valgt 
at gå 

et 

skridt videre i forhold til whistleblowerordnin-
gen og give alle med tilknytning til Sparekas-
sen mulighed for at benytte denne. Det kan ud 
over de ansatte f.eks. være leverandører eller 
eksterne rådgivere.

Alle med tilknytning til Sparekassen kan altså 
anmelde alvorlige forseelser, eller mistanke 
herom, som kan få betydning for Sparekassen, 
eller som kan have afgørende betydning for 
enkelte personers liv eller helbred. Det kan 
f.eks. være mistanke om alvorlig økonomisk 
kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, 
dokumentfalsk og lignende. Ordningen er ved-
taget og implementeret med fuld opbakning fra 
såvel Sparekassens tillidsrepræsentanter som 
direktion og bestyrelse.

Den brede ledergruppe
For at sikre størst mulig involvering i blandt 
andet Sparekassens strategiske arbejde, er der 
løbende tiltag, der omfatter den brede leder-
gruppe. Herunder er vist et udpluk af de tiltag, 
der sker i løbet af 2015. 

Maj måned
•   Den brede ledergruppe certificeres i Garudas 

FokusProfil for at kunne anvende profilværk-
tøjet ifm. teamudvikling, teamsammensæt-
ning, konflikthåndtering mv.

Juni måned
•   Strategimøde – orientering samt debat og 

drøftelse omkring den nye strategi
•   Udlevering af sommerferielæsning: Bogen 

”Stå fast – et opgør med tidens udvik-

lingstvang” af professor i psykologi Svend 
Brinkmann samt opfordring til at forsøge at 
anvende bogens principper

August måned
•   Heldagsseminar med indlæg af professor i 

psykologi Svend Brinkmann

September måned
•   Møde – orientering, ERFA-tema, debat om ny 

strategi
•   Uddannelsesdag – personalejura med Finans-

sektorens Arbejdsgiverforening

November måned
•   Møde – orientering, ERFA-tema, sidste be-

handling af oplæg til ny strategi
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Hovedsædet 
Sparekassens hovedsæde, som stod færdigt i 
2010, er bygget og indrettet med information 
og videndeling i fokus. Det betyder, at alle sid-
der i samme rum, bortset fra den administre-
rende direktør og vicedirektøren. 

Tankerne bag dette var, at når alle ”kan se” 
hinanden, vil det styrke fællesskabet og give 
optimale muligheder for videndeling. Som det 
ses i det følgende, lader denne antagelse til at 
holde stik.

Hovedsædet var i 2011 genstand for en specia-
leafhandling om ”videndeling og medarbejder-
tilfredshed i moderne kontorbygninger”.  
Til grund for specialet lå bl.a. flere ugers un-
dersøgelser og interviews i Sparekassen for at 
kortlægge de ansattes adfærd og tilfredshed i 
kontormiljøet. Specialet, som opnåede karak-
teren 12 ved Roskilde Universitet, har udklæk-
ket Danmarks første arkitekturpsykolog, Mille 
Sylvest.

I specialet konkluderer Mille Sylvest følgende:

1.   Det rumligt differentierede storrum bidrager 
til videndeling og medarbejdertilfredshed 
ved at muliggøre et mere frit valg af pas-
sende arbejdssted i forhold til specifikke 
arbejdsopgaver, humør eller personlighed. 
Denne valgmulighed resulterer i færre 
forstyrrelser og derfor mindre irritation 
kollegerne imellem, idet det bliver muligt 
at trække sig tilbage, hvis der eksempelvis 
skal løses koncentrationskrævende opgaver. 
Dette leder til bedre sociale relationer på ar-
bejdspladsen og derfor til mere videndeling, 
som netop er afhængig af sociale relationer.

2.   Inddelingen af storrummet i plateauer øger 
ligeledes medarbejdertilfredsheden, fordi 
disse områder bliver de ansattes nærmiljøer 
og derfor opfattes som separate, sociale 
enheder, der både er overskuelige og intime. 
Her bliver det muligt at lære kollegerne at 
kende, hvilket leder til øget tillid og derfor til 
mere videndeling.

3.   Storrummets åbenhed og visuelle tilgænge-
lighed har både gode og dårlige sider. Den 
visuelle transparens bidrager til videndelin-
gen, fordi man opnår en række nyttige ver-
bale og nonverbale informationer omkring 
kollegerne og deres forskellige arbejdsom-
råder. Herigennem bliver det nemmere at 
lokalisere den viden, der søges. Desuden 
muliggør den visuelle transparens flere 
sociale interaktioner mellem kollegerne, hvis 
storrummet, som det ses i Sparekassen, ud-
formes, så eksempelvis kantinen er direkte 
tilgængelig fra kontorrummet, både fysisk 
og visuelt. Samtidig ses der også problemer 
forbundet med storrummets visuelle trans-
parens. Den konstante visuelle kontakt bi-
drager eksempelvis med forstyrrelser, både 
ude i selve storrummet og i forbindelse med 
mødelokaler, hvis disse, som det er tilfæl-
det i Sparekassen, har glasvægge og derfor 
ikke bidrager med den her ofte nødvendige 
visuelle privathed. 

Efter specialets færdiggørelse har vi opsat mat-
terende film i flere af vores mødelokaler for at 
afhjælpe netop dette problem.

4.   Chefernes placering i selve storrummet 
leder også til mere videndeling i organisa-
tionen, idet denne placering bidrager til en 
delvis nedbrydning af de hierarkiske struk-
turer, hvilket gør det nemmere for såkaldte 
lavstatusmedarbejdere at henvende sig til 
overordnede og at blive hørt. 

Efter specialets færdiggørelse har vicedirektør 
Peter Møller samt adm. direktør Martin N. Balt-
ser fået eget kontor for at facilitere den nødven-
dige diskretion. De øvrige chefer sidder fortsat i 
storrumskontoret.

5.   Personliggørelsen af den ansattes arbejds-
station i storrummet er et vigtigt element i 
forbindelse med udformningen af velfunge-
rende åbne kontormiljøer. Personliggørelsen 
og de afledte positive effekter kan opnås ved 
at inddrage medarbejderne i selve udform-
ningen af kontormiljøet. 
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det GIver overSkud  
tIl kunderne

 5. plads i 2014
Med udgangspunkt i en analyse af medarbej-
dertrivsel og arbejdspladskultur, har Great 
Place To Work kåret Danmarks bedste arbejds-
pladser. Middelfart Sparekasse blev i 2014 pla-
ceret på en 5. plads. Sparekassen har deltaget 
i kåringen siden 2002 og har været nummer et 
hele tre gange.

– Vi er meget stolte over resultatet og glæder os 
over, at vi fortsat ligger i toppen som en af Dan-
marks bedste arbejdspladser, udtaler Martin N. 
Baltser og fortsætter.

– Men det vigtigste for os er faktisk ikke place-
ringen. Vi bruger medarbejderundersøgelsen 
aktivt i arbejdet med medarbejdertrivsel, så vi 
kan forblive en god arbejdsplads. I år ser vi den 

Siden 2002 har vi ligget i top blandt Danmarks bedste arbejdspladser. Når det 
er vigtigt for os at være en god arbejdsplads, er det også for kundernes skyld. 
En god arbejdsplads giver overskud til kunderne, og det er dem, vi lever af.

Inspiration
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højeste score i de 13 år, vi har deltaget. Hele 
99 pct. tilkendegiver, at Sparekassen er et godt 
sted at arbejde. En imponerende bedrift i et 
år med rekord høj kundetilgang, ansættelse af 
mange nye kolleger og åbning af ny afdeling.

Målsætning om en top 5 placering
Middelfart Sparekasse har en erklæret mål-
sætning om at være med helt i toppen blandt 
de bedste arbejdspladser i Danmark, og årets 
placering afspejler fortsat, at der er en hård 
konkurrence. 

“Resultatet af medarbejderundersøgelsen i Mid-
delfart Sparekasse er et af de bedste nogensinde, 
men vi må konstatere, at konkurrencen er blevet 
skærpet. Vi glæder os naturligvis over, at vi som 
pengeinstitut fortsat er højt placeret og over, at 
flere og flere virksomheder har fået øjnene op 
for, at medarbejdertrivsel er en væsentlig forud-
sætning for at drive en bæredygtig forretning” 
udtaler direktør Martin Baltser.

Fundamentet er baseret på tillid
I Middelfart Sparekasse har tillid altid være 
omdrejningspunktet for udviklingen af Spa-
rekassen – tillid til medarbejderne og tillid 
mellem medarbejdere og kunder. “Vi tror på, 
at en gensidig tillid, respekt og anerkendelse 
er afgørende for at udvikle en virksomhed 

med medarbejdere, der hver dag kommer på 
arbejde for at sikre kunderne den bedst mulige 
oplevelse. 

"Middelfart Sparekasse differentierer sig ikke på 
pris eller produkter, men tilbyder i udgangspunk-
tet det samme som alle andre pengeinstitutter – 
det, der gør forskellen er ifølge direktøren mødet 
mellem kunderne og medarbejderne i Sparekas-
sen. “Vi tror på, at det er gennem vores daglige 
handlinger, kunderne oplever, at vi gør en positiv 
forskel – en forskel, der ikke mindst er forank-
ret i medarbejdere, der er stolte af Middelfart 
Sparekasse og hver dag arbejder for at yde deres 
bedste”, siger Martin Baltser.

162 år og omstillingsparat
Der er sket meget, siden tankerne om Middel-
fart Sparekasse tog fart i 1853 – og i særde-
leshed de seneste 25 år. Kendetegnende for 
udviklingen er, at Middelfart Sparekasse er en 
omstillingsparat organisation, der i kraft af 
det stærke medarbejderfokus har formået at 
navigere i skiftende omgivelser og tilpasse sig. 
Senest har Middelfart Sparekasse i 2013 lance-
ret en ny og kundevendt strategi. Endnu engang 
har den stærke kultur bevist sit værd i arbejdet 
med at forankre en ny strategi, så der kommer 
handling bag ordene.

Om Great Place to Work Institute
Det er Great Place to Work Institute Danmark, 

der gennemfører undersøgelsen og udarbejder 

listen med Danmarks Bedste Arbejdspladser. 

Great Place to Work Institute Danmark er 

en research- og konsulentvirksomhed, der 

arbejder for at skabe et bedre samfund ved at 

hjælpe arbejdspladser med at blive bedre.
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Involvering samt brugen af  
resultaterne 
Resultatet af den samlede spørgeundersøgelse 
udfærdiges såvel for hele Sparekassen som pr. 
afdeling. Alle afdelinger modtager deres egne 
resultater, og siden 2012 har afdelingslederne 
ligeledes modtaget de øvrige afdelingers resul-
tater, således at de kan sparre med hinanden. 

Vi har nedsat en intern gruppe med repræsen-
tanter fra alle afdelinger (minus ledere), der 
sammen med fællestillidsmanden - i fortrolig-
hed og med høj grad af åbenhed i gruppen – 2 
gange om året drøfter de udfordringer, den 
enkelte afdeling oplever i forhold til resulta-
terne af undersøgelsen samt ting fra hverdagen, 
der kunne være bedre. Efter møderne bliver 
der udfærdiget et af gruppen godkendt konklu-
sionsreferat, som bliver forelagt ledelsen via 
samarbejdsudvalget. 

Der arbejdes meget forskelligt med resultater-
ne i de enkelte afdelinger, og ledelsen har dialog 
med de enkelte afdelingsledere om undersø-
gelsen, når resultatet foreligger samt igen ½ år 
efter (indbygget i MUS koncept for lederne).
Hvis der er afdelinger, hvor de to år i træk 
scorer ”gult” eller derunder på flere områder, så 
igangsættes en proces med involvering af HR. 
Vi samler hele afdelingen inkl. afdelingslederen. 

Der gennemgår HR resultatet og informere om, 
hvilke områder vi har brug for at komme lidt 
tættere på. Der præsenteres en spørgeramme, 
som vil danne grundlag for interview med 
den enkelte medarbejder (uden deltagelse af 
afdelingslederen). Informationerne samles 
anonymt i en rapport, som afdelingslederen, 
Sparekassens ledelse og HR sammen bruger til 
at komme helt tæt på den/de problemstillinger, 
der er.  Det er jo ofte flere ting, der spiller ind. 

Afdelingen bliver efterfølgende samlet igen, 
hvor HR sammen med ledelsen præsenterer 
de væsentligste informationer fra rapporten. 
På mødet bliver det gjort helt tydeligt, hvad 
Sparekassens ledelse forventer af ændringer/
fokus fra afdelingslederen, men naturligvis 
også af medarbejderne. Det kan være en hård 
proces for de involverede afdelinger, men hvis 
vi ikke tager undersøgelsen seriøst og er klar 
til at handle på de udfordringer, der er, så vil 
vi langsomt undergrave den tillid, den enkelte 
medarbejder og leder viser Sparekassen. 

Omvendt forventer vi også, at alle bakker op og 
tager undersøgelsen seriøst. Ord og handling 
stemmer overens og er dermed med til vise, at 
vi alle er værdifulde for vores fælles arbejds-
plads.

Gennemsnit for hele Sparekassen 2014 2013 2012

Troværdighed 95 % 92 % 87 %

Respekt 93 % 88 % 88 %

Retfærdighed 94 % 90 % 92 %

Stolthed 98 % 95 % 95 %

Fællesskab 96 % 92 % 93 %

Alt i alt taget i betragtning mener jeg, at det er et rigtig 
godt sted at arbejde

99 % 97 % 97 %

Infobasen / Nyheder / Nyheder i abonnement / Personale

Møde i medarbejdergruppen omkring Danmarks Bedste Arbejdsplads

Medarbejdergruppen der arbejder tværorganisatorisk med bearbejdningen af resultatet fra Danmarks Bedste Arbejdsplads, 

skal mødes 29-10-2014 kl. 12 til 15.

I den forbindelse bedes afdelingerne finde en deltager til gruppen. Det er vigtigt at finde en deltager der ønsker at bidrage 

aktivt til arbejdet med at skabe den gode arbejdsplads. Det er ligeledes vigtigt at I i afdelingen finder nogle emner i ønsker 

bragt videre af jeres repræsentant.

Navnene på repræsentanterne skal sendes til Ulrik (uls) senest den 23. oktober, så dagsorden med mere, kan 

fremsendes.

Oprettet 13-10-2014 af Ulrik Sørensen/ Rettet 13-10-2014 af Ulrik Sørensen

Vises til 13-01-2015 - arkiveres

Oprettet 13-10-2014 af Ulrik Sørensen/ Rettet 13-10-2014 af Ulrik Sørensen

Vises til 13-01-2015 - arkiveres
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Vores deltagelse i Danmarks Bedste Arbejds-
plads betyder, at vi igennem mange år har 
arbejdet meget aktivt med social kapital. 
Social kapital bygger på tre grundværdier:  
Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.
Great Place to Work bygger på fem værdier: 
Troværdighed, respekt, retfærdighed, stolthed 
og fællesskab. 

Overenskomsten indgået mellem FA og Fi-
nansforbundet for perioden 2014/2015/2016 
skal være med til at sikre, at alle finansielle 
samarbejdsudvalg fremover skal drøfte tillid, 
trivsel og samarbejde - altså virksomhedens 
sociale kapital. Det er via overenskomsten for 
2014/2015/2016 sat et meget tydeligt fokus 
på, at alle pengeinstitutter skal have social 
kapital på dagsorden, og netop vores deltagelse 
i undersøgelsen fra Great Place to work har 
betydet, at vi igennem mange år har arbejdet 
aktivt med social kapital.  

Tage Søndergård Kristensen. mag.scient.soc. 
& dr.med., mangeårig professor ved NFA (Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) 
har udtalt:

”Når jeg ser bredt ud over spektret af måleme-
toder og trivselsundersøgelser, så er konceptet 
bag konkurrencen Great Place to Work et af de 
allerbedste, der findes siger dr. med. og socio-
log Tage Søndergård Kristensen, der forsker i 
social kapital. Tage Søndergård Kristensen har 
i sin forskning konkluderet, at der er sammen-
hæng mellem virksomheders sociale kapital 
og psykiske arbejdsmiljø på den ene side og 
trivsel, kvalitet og produktivitet på den anden. 
Høj social kapital er ikke en omkostning, men 
en god investering.
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SocIal kapItal

samarvejds- 
evne

tillidretfærdighed

keRNe- 
oPGaVe
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nøgleordet er tillid
I Middelfart Sparekasse har tillid altid været omdrejningspunktet for udviklingen af Sparekassen – tillid til 
medarbejderne og tillid mellem medarbejdere og kunder. Sparekassen differentierer sig ikke på pris eller 
produkter, men tilbyder i udgangspunktet det samme som alle andre pengeinstitutter – det, der gør forskel-
len er ifølge direktøren mødet mellem kunderne og medarbejderne i Sparekassen.
- Vi tror på, at det er gennem vores daglige handlinger, kunderne oplever, at vi gør en positiv forskel - en forskel, 
der ikke mindst er forankret i medarbejdere, der er stolte af Middelfart Sparekasse og hver dag arbejder for at 
yde deres bedste. Gensidig tillid, respekt og anerkendelse er afgørende for at udvikle en virksomhed med medar-
bejdere, der hver dag kommer på arbejde for at sikre kunderne den bedst mulige oplevelse, 
siger Adm. direktør Martin Baltser.
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Hvor blev tilliden af?

Har man tillid til hinanden på en arbejdsplads, glider tingene typisk lettere. Alligevel måler og vejer

ledere deres medarbejdere på et væld af parametre.

Opinion   10.03.2015 kl. 08:00

Flemming Poulfelt

 

I dagens Danmark er tillid et særdeles hyppigt anvendt ord. Ifølge Den Danske Ordbog betyder tillid

»stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne med nogen eller noget«. Ordets oprindelse

hidrører fra en sammensætning af "til" og "lid".

Med andre ord drejer tillid sig om at have etableret relationer til andre, som man kan stole på. Og

derfor er tillid et kardinalelement på en arbejdsplads. For har man tillid til hinanden, og det virker,

glider tingene typisk lettere.

Lenin, som var det sovjetiske statsoverhoved i begyndelsen af det 20.århundrede, skal have sagt »tillid

er godt, men kontrol er bedre«. Også i erhvervslivet har dette citat været hyppigt anvendt – om end til

tider med et smil på læben eller ønsket om det modsatte. For mange analyser af tillid i

erhvervsmæssig sammenhæng viser, at ledere mener, at det forholder sig eller bør forholde sig

modsat, nemlig i form af at »kontrol er godt, men tillid er bedre«. Det er i hvert fald det resultat, som

fremkommer, når ledere spørges.

Måske ikke overraskende. For igennem de seneste 1520 år har begreber som f.eks. tillid og

troværdighed haft deres store indtog i forretningsverdenen. Ikke sådan at forstå, at tillid og

troværdighed ikke var på dagsordenen tidligere, men det er blevet mere eksplicit artikuleret som en

ønsket tilstand i virksomheder og organisationer. Derfor ses også i dag, at f.eks. tillidsbaseret ledelse,

ledelse med tillid og "the trusted advisor" er blevet ledelses og rådgivningsformer, som virksomheder

og ledere ønsker at abonnere på.

At det også er et efterspurgt kendetegn fremgår f.eks. af en undersøgelse, som organisationen

Lederne lavede i efteråret 2013. Denne analyse viste nemlig, at den mest efterspurgte egenskab ved

den gode leder var "troværdighed". Det lå i begrebet, at det var en leder, som man kunne stole på, dvs.

have tillid til.

En undersøgelse, som DI gennemførte i 2014, viste, at 90 pct. af lederne, som blev spurgt, mente, at
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tillid er et vigtigt element for virksomheders konkurrenceevne. Og dette  understøttes af en analyse af

de 100 "best companies" i USA. Denne analyse viste, at virksomheder, hvis medarbejdere oplever en

høj grad af tillid på arbejdspladsen, også er de bedst performende, og så markant, at de slår det

gennemsnitlige afkast fra virksomheder i S&P 500 Index med en faktor 3.

Så der er afgjort værdi og lønsomhed i, at tillidsformlen i en virksomhed fungerer.

Imidlertid eksisterer der et paradoks i tillidsuniverset. For på den ene side tales der om den højt

besungne tillid og dens betydning, og på den anden side agerer man ofte ud fra en anden dagsorden

eller modsætningsvist. Et par eksempler skal illustrere dette:

1. I mange virksomheder har performancekulturen taget over. Alt måles og vejes til tider ned i

detaljen. Der skal rapporteres samt tjekkes, at tingene er vel udført på en måde, der ligger langt

nærmere ved, at "tillid er godt, men kontrol er bedre" end det modsatte.

2. I kundeforhold fremhæves også typisk, hvor vigtigt det er, at der er tillid mellem sælger og køber,

idet dette er en forudsætning for en god oplevelse og skabelse af en varig relation med mulighed for

konstruktivt samarbejde og mersalg. Men samtidig bliver kontrakter endnu mere spidsfindige med

krav fra køber om, at der skal kontrolmekanismer og bod med, for at man kan være sikker på

leveringen til tiden.

3. I rådgivningsverdenen har det altid været god latin, at relationen mellem kunde og rådgiver er

altafgørende. Men i mange rådgivningsopgaver starter samarbejdet i dag nærmest i en

indkøbsafdeling fjernt fra det konkrete projekt og de konkrete, personer som skal løse det.

Dette bakkes desuden op af analyser, der viser, at tillidsniveauet ofte ikke er helt så højt som den

”tillidsopfattelse”, som ledere giver udtryk for. Ja, faktisk viser analyser, at kun omkring 50 pct. af

medarbejderne har tillid til den øverste ledelse, og kun 30 pct. mener, at den administrerende direktør

er eksponent for tillid (godt nok en amerikansk undersøgelse).

Spørgsmålet er derfor: Hvis ovenstående er korrekt, hvordan kommer vi tilbage på det spor, hvor tillid

bliver en særlig og konkurrencekraftskabende parameter?

Svaret er ingenlunde enkelt. Et sted at begynde kunne være at tage tillidstemperaturen i sin

virksomhed samt overveje, om der kunne indsættes lidt flere handlinger bag den beskattede

tillidsopfattelse. Derfor kunne "walk the talk" måske være et meget fornuftigt sted at starte. Og hvis

det samtidig kan aflæses på bundlinjen, er det blot at komme i gang.

Uddrag fra en pressemeddelse

Artiklen fra  
Finans.dk



Et unikt arbejdsfæl-
lesskab, hvor du aldrig 

går forgæves til en kol-
lega. Du oplever ægte interesse 

for dit ve og vel samt din personlige udvikling. 

Stor frihed for medarbejderne 
til at løse de daglige arbejdsop-
gaver. Stor tillid fra ledelsen. 
der er plads til humor i dagligdagen. 

Sparekassen vil hjælpe én 
med at få sine karrieredrøm-
me udført. Gode kolle-
gaer overalt - lige meget 
hvilken stol man sidder på, 
føler man sig velkommen  
fra dag 1. 

vi er et særdeles 
godt team, der er 

gode til at sam-
arbejde. vi ser 

muligheder, ikke 
begrænsninger. vi 
er meget ” tætte ” 

på vore kunder. vi er 
positive medarbej-

dere. jeg syntes, vi i 
middelfart Spare-
kasse har en god 

kultur med positive 
medarbejdere, der 

gerne vil bidrage til 
gode resultater for 

hele Sparekassen. 
vi har en særdeles 
god arbejdsplads, 

og  jeg fløjter 

hver morgen, 
når jeg kører 

på arbejde. 

den decentrale struktur, friheden og 
fleksibiliteten! vi har mange mulighe-
der for at agere og navigere inden for 
”rammen” og mulighederne er uende-
lige. når jeg giver lidt ekstra, er jeg som 
medarbejder sikker på feedback og det 
faktum, at man bemærkes. 

Der er plads til at kunne være sig 
selv hver dag. jeg bliver 

accepteret, som 
den jeg er! 

Selvledelse er et fantastisk gode. det er mit eget ansvar at komme i hus med 
opgaverne og følge op på dem. frihed til ansvar er lig med frihed til arbejds-
glæde. fleksibiliteten i arbejdstid og -opgaver er med til at få arbejdsliv og fri-
tid til at gå op i en højere enhed, især når jeg har to små børn. Sparekassen har 
så mange arbejdsgoder, at jeg nogle gange føler mig forkælet i sammenligning 
med min hustru og hendes arbejde. 

der er respekt for den enkelte. der er plads 
til at være forskellige, som er en styrke. 
vi ”vil” Sparekassen, og det mærkes i 
det daglige arbejde. dan turell ”jeg 
holder af hverdagen” - det kan jeg 
kun sige, det gør jeg også. 

Stor frihedsgrad - under ansvar. den nye ledelse efter direk-
tørskift er meget kompetent, og der er meget styr på strukturen, og at det 
bedste ved de gamle værdier bevares. herunder stor tillid til, at personalet 
hver dag gør det bedste, de kan.

 

En dej-
lig rund 
ar- bejds-

plads, 
der i vid ud

En arbejdsplads, hvor der kan gås til alle 
- uanset hvilket plateau man sidder på. En 

arbejdsplads med respekt for det enkelte 
menneske og de værdier, det besidder. 

Gensidig respekt 
for hinanden afspej-
ler vores adfærd 
overfor kunderne.

Handlinger, der gør en 
stolt af at svinge MS 
sportstasken over 
skulderen på vej 
til træning. 

der er fokus på, at god trivsel blandt medarbejderne ansporer til ar-
bejdsglæde - en arbejdsglæde, som smitter af på kunderne. ledelsen er 

modtagelig og åben over for nye initiativer og forslag. Sparekassens strategi 
og målsætning er klar og tydelig for medarbejderne. det er en stor tilfredsstil-

lelse at arbejde et sted, hvor det man siger, også er det man gør. 

middelfart 
Sparekasse 

er en 
arbejds-
plads, 
som 
gør mig 
stolt 
over at 

komme 
på arbejde 

hver dag. 

fokus på et fælles mål - vores strategi, som er meget synlig og som vi alle arbejder for 
at opfylde og leve efter. 

tilliD! mS har tillid til, at 
jeg udfører mit arbejde korrekt og 
bedst muligt. fælleSSkab! vi har 
et godt fællesskab med kollegaer 
også på tværs af afdelingerne. frI-
hed! man har stor frihed til at dipo-
nere over sin tid under hensyntagen 
til, at det selvfølgelig ikke bliver et 
tab for mS. 

5
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værdIGrundlaG oG StrateGI 2015
tIdSplan proceS

Efterår 2011 Undersøgelse om værdigrundlagets forankring i organisationen

April Kulturanalyse & interviews 

20.-21. april Strategiseminar for Den Brede Ledergruppe
• Opstart på Strategi 2015
• Resultat af kulturanalyse 
• Hvad gør sparekassen unik?
• Drøftelse af forretningsmodel

15. juni Bestyrelsesseminar
• Præsentation af og dialog om sparekassens kultur
• Udarbejdelse af ny forretningsmodel for sparekassen
• Drøftelse af målsætninger for 2015

Juni-august Opgave 1 om værdigrundlag i alle afdelinger
• Afdelingerne skulle forholde sig til det eksisterende værdigrundlag

23. august Informationsmøde for medarbejderne
• Præsentation af ramme for værdigrundlag: Vision, mission og Sådan er vi!
• Præsentation af ny vision: Bedst til kunder

August Opgave 2 om værdigrundlag i alle afdelinger 
• Input til Mission og Sådan er vi!

09. september Medarbejderseminar
• Præsentation af og dialog om nyt værdigrundlag
• Sparekassens forretningsmodel

14. september Ledelsen i arbejdstøjet

26. september Seminar for Den Brede Ledergruppe
• Fælles forståelse af nyt værdigrundlag
• Implementering af nyt værdigrundlag
• Lokal forretningsmodel
• Afdelingsstrategi 2015

06. oktober Repræsentantskabskonference
• Præsentation af sparekassens kultur
• Præsentation af og dialog om nyt værdigrundlag
• Præsentation af sparekassens forretningsmodel

24. oktober Alle afdelinger indsender:
• Lokal forretningsmodel
• Lokal strategi 2015
• Yderligere input til implementering af værdigrundlag

26. oktober Ledelsen i arbejdstøjet

04. december Bestyrelsesseminar
• Præsentation af Strategi 2015

18. december Bestyrelsesmøde
• Endelig godkendelse af Strategi 2015

07. januar 2013 Intern og ekstern præsentation af Strategi 2015 
• kick-off!

Herefter Implementering af værdigrundlag og Strategi 2015

en levende StrateGI 
Vores Strategi 2015 er ikke noget, som skal ligge i skuffe, og som vi skal 
tage frem en gang i mellem. Strategien skal leve i vores tanker og komme 
til udtryk i vores handlinger.  Vores Strategi 2015 skal blive til adfærd!
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Strategien er treårig og rækker fra 2013 til 
udgangen af 2015. Det er en ambitiøs strategi, 
og vi har sat os for at realisere 10 balancerede 
målepunkter samt en lang række større og 

mindre projekter. Og med ca. 7 måneder tilbage 
af strategiperioden, må implementeringen af 
Strategi 2015 vurderes som succesfuld.

1/2 grad - pap

to medarbejderdaGe 
med lærInG, leG oG feSt. 
lærInG var: StrateGISk 
SelvledelSe oG "en God 
kolleGa"

	  

DATO:  Lørdag den 13. september 2014STED:   Middelfart Resort & Konferencecenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart

  Deltagelsen er frivillig, og vi håber naturligvis at se så mange af jer som muligt, til en dag i 

fællesskabets ånd. 
PROGRAM:

DEL 1: VERDENS BEDSTE KOLLEGA09.30 – 09.45 Der serveres let morgenmad
09.45 – 10.00 Velkomst v/ Martin10.00 – 13.00  Verdens bedste kollega v/John Harmsen (foredragsholder, inspirator & komiker) 

Foredrag/workshop i god kombination af humor og værktøjer. Der er fart på og skarpe 

holdninger. Vi får på kærlig vis lov til at grine og måbe. Alt sammen med det formål, at 

vi bliver verdens bedste kollegaer.
13.00 – 13.30 Frokost

DEL 2: DEN STORE BONDEGÅRDSDYST
13.30 – 16.30  Den Store Bondegårdsdyst (almindelig påklædning til udendørs brug) 

Ved tilmelding bedes du huske at oplyse din sko størrelse. 

Ansvarlig: Lars VarneskovDEL 3: TYROLERNE HOLDER HØSTFEST 
16.30 – 17.30 Hygge og evt. Omklædning
17.30 – 18.00 Velkomst skååååååål
18.00 – 02.00  Tyrolerne holder høstfest mit gute musik, Bier, Wasser und  Wein ad libitum 

(Arrangeres af personaleforeningen)Mitbringen für party? Tag gerne dit tyrolertøj på, men du er også velkommen 

med høsttøj. Hvis udklædning ikke er dig, er du mindst lige så velkommen. 

DEL 4: OVERNATNINGSparekassen tilbyder overnatning i de tilhørende huse. 

Såfremt du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Helle Lund Gregersen. 

Du invites hermed til årets

Såfremt du har spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Helle Lund Gregersen. 

MEDARBEJDERDAG
2014

Tilmeld dig 
her!

Tilmeld dig 
her!

Tilmeld dig 
her!

Tilmeld dig 
her!

kIck off på StrateGI 2015

  top Secret · the miSSion: celebrating the year 2014 · Date: 
10.01.2014 · time: champagne StartS promptly at 18:30 hourS  
renDez vouS point: miDSpar reSort · DiSguiSeS: gentS DreSS 
aS JameS bonD · laDieS DreSS aS your favorite bonD girl 
rSvp by 09.12.2013

nv tat  on

3:  6,1 PROCENTPOINT(31.12.14)
Solvensoverdækning

PR. 31.12.12: 7 PROCENTPOINT
MÅL 2015: > 4 PROCENTPOINT

KR.

PR. 31.12.12: 1,0MÅL 2015: > 1,5

2:  1,39
(31.12.14)
Basisindtægter pr. omkostningskrone

KR.

1:  56.262 KUNDER(31.12.14)

PR. 31.12.12: 46.969MÅL 2015: > 60.000

PR. 31.12.12: TOP 7MÅL 2015: TOP 5

6:  NR. 5
(2014)
Danmarks Bedste Arbejdspladser®

PR. 31.12.12: TOP 3MÅL 2015: TOP 3

4:  NR. 1
(2014)
Nr. 1 i 
kundetilfredshed 

PR. 31.12.12: 50 %MÅL 2015: > 50 %

5:  71% 
(2014)
Anbefalingsvillighed (net promotor score)

7:  99%
(2014)
”Det er et godt sted at arbejde”

PR. 31.12.12: 97 %MÅL 2015: > 95 %

PR. 31.12.12: 5.932.906 KR. / 27%
MÅL 2015: > 5 MIO. KR. / 20 %

8:  5.863.511 KR. / 8 %(STØTTE I PROCENT AF RESULTAT FØR SKAT 2014)Engagement i lokalsamfundet 8 %

PR. 31.12.12: 2,4 %MÅL 2015: < 1 %

9:  1,26 %
(31.12.14)
Nedskrivningsprocent

PR. 31.12.12: 9,6 MIO. KR.MÅL 2015: > 75 MIO. KR. (HELE ÅRET)

10:  75 MIO. KR. (31.12.14)
Resultat før skat

de 10 målepunkter
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talentudvIklInG

fra SelvledelSe  
tIl StrateGISk  

SelvledelSe

ny GarantStruktur

En grundlæggende  lederuddannelse

TalenTakademi  

Et talentprogram for morgendagens ledere

20140611 210x210 brochure Talent.indd   1

17/06/14   15.06

Roskilde

Odense
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Middelfart

Horsens

Århus

Esbjerg

Hedensted
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ny afdelInG  
I roSkIlde

ny afdelInG  
I odenSe  
erhverv

ny afdelInG  

I aarhuS

ny afdelInG  
I eSbjerG

udvIdelSe af  
markedSområde  
- inveStering og  

penSIon Sjælland, 
odenSe erhverv, århuS, 

eSbJerg, Hørning

Fakta om Garantkapital 

i Middelfart Sparekasse 

gældende fra 20. marts 

2013.

Garantkapital

20131001 Garantfolder 2013.indd   1

01/10/13   18.04
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nye åbnInGStIder 
rådGIvnInGStId

bådfInanSIerInG

nyt  
mIdSpar.dk

nyt muS 
koncept

MUS-skema for:  ..................................
.............................

Leder:  ..................................
..................................

............... 

Aafdeling:  ...............................
..................................

...........

Dato:  ..................................
..................................

.................

Formålet med MU-Samtaler

EN MU-Samtale skal være med til at udvikle dig som 

medarbejder, således at du er med til at udvikle Mid-

delfart Sparekasse i forhold til den fastlagte strategi. 

Det er en temperaturmåling af dit arbejde i Sparekas-

sen samtidig med, at det er din mulighed for at bringe 

emner på banen, som du føler vil kunne gøre dit arbe-

jde og din arbejdssituation/hverdag bedre.

MU-Samtalen er en forventningsafstemning mellem  

medarbejder og leder og skal være med til at sikre, 

at vi i fællesskab arbejder hen imod de fastlagte mål i 

Strategi 2015. 

Ud over de fastlagte mål i Strategi 2015 tager MU-

Samtalen udgangspunkt i Sparekassens arbejdsform, 

strategisk selvledelse, dine faglige, sociale og person-

lige kompetencer samt din proaktive plan.

Det forventes, at begge parter tager MU-Samtalen 

seriøst og bruger den konstruktivt i hverdagen 

derefter; bl.a. via opfølgning på aftalte mål. HUSK, at en 

god forberedelse fra begge parter medfører en bedre 

samtale og deraf følgende bedre evaluering, opfølgning 

og udvikling i dagligdagen.

Referat og opfølgning

MUS-skemaet er din udviklingsplan. Skemaet afsluttes 

derfor med et referat indeholdende de konklusioner 

og aftaler, som du og din leder bliver enige om. Både 

du og din leder har ansvar for opfølgning på det, der 

aftales. HR-afdelingen inddrages i nødvendigt omfang.

Procedure
MUS-skemaet består af tre dele:

’Medarbejder-del’, som udfyldes af dig

’Leder-del’, som udfyldes af din leder

’Medarbejder– og lederdel, som udfyldes af begge

’Referat’, som udfærdiges af din leder senest 1 uge 

efter samtalen, og som efterfølgende kommenteres 

og godkendes af dig.

Din leder sender en indscannet version af det god-

kendte referat til dig samt til HR-afdelingen, som 

opbevarer referatet i din personalemappe. 

10 MålepUnkter pr. UltiMo 2015

Kundetilfredshed 

Nedskrivningsprocent

Resultat før skat

Engagement i lokalsamfundet
Anbefalingsvillighed  

(net promotor score)

”Det er et godt sted at arbejde”

Danmarks Bedste 

Arbejdspladser®

Antal kunder
> 60.000 1

> 95%7

> 50%5

< 1,09

Solvensoverdækning
> 4 proCentpoint

3

Basisindtægter pr. 

omkostningskrone

> 1,52

> 5 Mio. kr.
oG op til 20% aF reSUltatet FØr Skat8

top 56

> 75 Mio. kr.
10

top 34

2

MUSkoncept

Sparekassens mission tager afsæt i tre hovedområ-
der, der understøtter visionen om ”Bedst til kunder” 

– vores arbejdsfællesskab, vores fokus på bæredyg-
tige resultater samt en lokal udvikling.

ViSion: BedSt til kUnder•   Tillid og tryghed•   Ordentlighed•   Personlig kontakt mellem mennesker
•   Et højt fagligt niveau•   Tilgængelighed og fleksibel service

•   Åben og ærlig kommunikation 
•   Effektive beslutningsgange •   Individuel service og rådgivning

•   Relevante selvbetjeningstilbud i forhold  
til kundernes forventninger. 

MiSSion:
•  Unikt arbejdsfællesskab•  Bæredygtige resultater•  Lokal udvikling

Sådan er Vi! •   Vi er ordentlige og åbne overfor  
vores omgivelser•   Vi indgår forretninger, der skaber  

værdi for dig og Sparekassen•  Vi mødes i øjenhøjde•  Vi er Sparekassen, og det er vi stolte af

InvolverInG 
af repræSen- 
tantSkabet I  

holdnInGerne  
til Støtte i  

lokal- 
Samfundet

8-18

ATTRAKTIV  
FINANSIERING AF 

DIN NÆSTE BÅD

180.000  
besøgende  

hver  
måned

polItIk for 
kønSMæSSig 

SammenSætnInG 
i de øverSte 
ledelSeSlaG
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StrateGI 2018

Arbejdet med vores næste strategiske trin - 
nemlig Strategi 2018, Den gyldne middelvej,  
Version 2.0 er allerede godt i gang.

Da processen for implementeringen af Strategi 
2015 har været en stor succes med en høj grad 
af medarbejderinvolvering, og vores grund-
holdning er, at strategi skal blive til adfærd, ser 
vi ingen grund til at ændre meget på processen. 

Arbejdet med den nye Strategi 2018 er knap 
så omfattende og anderledes end sidst, da 
værdigrundlaget (Vision, mission og Sådan er 
vi!) ikke skal ændres, men nu indgår som et 
helt naturligt og grundlæggende element for 
det øvrige arbejde.     

Ligesom ved vores sidste strategiproces er det vigtigt for os, at 
hele Sparekassens organisation bliver involveret og får mulighed 
for at komme med input til strategien: Repræsentantskab, besty-
relse, den brede ledergruppe og alle jer medarbejder.

Martin N. Baltser
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Uddrag fra kvartalsorientering fra adm. direktør: 

5.  Arbejdet med Strategi 2018 - "Den Gyldne Middelvej - version 2,0" er nu i proces. 
Senest har Den Brede Ledergruppe været samlet på spejderlejren Houens Odde med 
fokus på vores nye strategi. Hen over sommeren vil vi alle blive involveret i dette vigtige 
arbejde, som vil danne rammerne om vores strategiske og forretningsmæssige udvik-
ling i årene 2016, 2017 og 2018.

6.  Vores vækst sætter sig spor i rigtig mange gode tal. Vi administrerer i dag ikke mindre 
end 11.000 TKlån med en samlet udlånsvolumen på mere end 11 mia. kr. Vores kunders 
opsparing i værdipapirer er i løbet af de seneste 12 mdr. steget fra 2,9 mia. kr. til nu 3,6 
mia. kr. Til at håndtere væksten og alle de spændende opgaver i Middelfart Sparekasse 
er vi nu mere end 275 flittige og dygtige kolleger.
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Medarbejdersamtaler/udviklingssam-
taler (MUS)
MUS er i Sparekassen en løbende proces. Men-
nesker udvikler sig forskelligt og i forskellige 
tempi. Der afholdes årligt en ordinær MUS 
med hver enkelt medarbejder, men derudover 
afklares udfordringer og ønsker løbende. Vores 
kultur indbyder til en åben dialog, og man skal 
derfor ikke vente til en MUS, såfremt ”man har 
noget på hjerte”.

Vi ønsker et godt arbejdsmiljø med menings-
fyldt og motiverende arbejde. Vi lytter og er
åbne for forslag og ændringer i hverdagen. Vi 
har i 2013 udviklet et nyt koncept for MUS - et 
koncept, der støtter op om den gældende stra-
tegi samt ”Strategisk Selvledelse”. Alle med-
arbejdere har været igennem en uddannelse, 
der sætter fokus på den enkelte medarbejders 
jobfunktion samt betydning af såvel Sparekas-
sens Strategi 2015 som nyt værdigrundlag. Der 
blev i september 2013 afholdt et medarbejder-

dag med emnet ”Strategisk Selvledelse”, hvor 
medarbejdere og ledere har været med til at 
kortlægge de fem vigtigste kompetencer for at 
være en strategisk selvledende medarbejder. 
Disse kompetencer er ligeledes indarbejdet i 
dette nye MUS koncept. (læse mere om Strate-
gisk selvledelse i afsnit 7).

I Undersøgelsen "Danmarks bedste arbejdsplads" svarer 92 % af 
medarbejderne i 2014, at de får et godt udbytte af medarbejder-
samtalerne. Tallet var i 2013 på 81%, hvilket understøtter oplevel-
sen af, at det nye MUS koncept skaber værdi. 

MUS-skema for:  ..................................
.............................

Leder:  ..................................
..................................

............... 

Aafdeling:  ...............................
..................................

...........

Dato:  ..................................
..................................

.................

Formålet med MU-Samtaler

EN MU-Samtale skal være med til at udvikle dig som 

medarbejder, således at du er med til at udvikle Mid-

delfart Sparekasse i forhold til den fastlagte strategi. 

Det er en temperaturmåling af dit arbejde i Sparekas-

sen samtidig med, at det er din mulighed for at bringe 

emner på banen, som du føler vil kunne gøre dit arbe-

jde og din arbejdssituation/hverdag bedre.

MU-Samtalen er en forventningsafstemning mellem  

medarbejder og leder og skal være med til at sikre, 

at vi i fællesskab arbejder hen imod de fastlagte mål i 

Strategi 2015. 

Ud over de fastlagte mål i Strategi 2015 tager MU-

Samtalen udgangspunkt i Sparekassens arbejdsform, 

strategisk selvledelse, dine faglige, sociale og person-

lige kompetencer samt din proaktive plan.

Det forventes, at begge parter tager MU-Samtalen 

seriøst og bruger den konstruktivt i hverdagen 

derefter; bl.a. via opfølgning på aftalte mål. HUSK, at en 

god forberedelse fra begge parter medfører en bedre 

samtale og deraf følgende bedre evaluering, opfølgning 

og udvikling i dagligdagen.

Referat og opfølgning

MUS-skemaet er din udviklingsplan. Skemaet afsluttes 

derfor med et referat indeholdende de konklusioner 

og aftaler, som du og din leder bliver enige om. Både 

du og din leder har ansvar for opfølgning på det, der 

aftales. HR-afdelingen inddrages i nødvendigt omfang.

Procedure
MUS-skemaet består af tre dele:

’Medarbejder-del’, som udfyldes af dig

’Leder-del’, som udfyldes af din leder

’Medarbejder– og lederdel, som udfyldes af begge

’Referat’, som udfærdiges af din leder senest 1 uge 

efter samtalen, og som efterfølgende kommenteres 

og godkendes af dig.

Din leder sender en indscannet version af det god-

kendte referat til dig samt til HR-afdelingen, som 

opbevarer referatet i din personalemappe. 

10 MålepUnkter pr. UltiMo 2015

Kundetilfredshed 

Nedskrivningsprocent

Resultat før skat

Engagement i lokalsamfundet
Anbefalingsvillighed  

(net promotor score)

”Det er et godt sted at arbejde”

Danmarks Bedste 

Arbejdspladser®

Antal kunder
> 60.000 1

> 95%7

> 50%5

< 1,09

Solvensoverdækning
> 4 proCentpoint

3

Basisindtægter pr. 

omkostningskrone

> 1,52

> 5 Mio. kr.
oG op til 20% aF reSUltatet FØr Skat8

top 56

> 75 Mio. kr.
10

top 34

2

MUSkoncept

Sparekassens mission tager afsæt i tre hovedområ-
der, der understøtter visionen om ”Bedst til kunder” 

– vores arbejdsfællesskab, vores fokus på bæredyg-
tige resultater samt en lokal udvikling.

ViSion: BedSt til kUnder•   Tillid og tryghed•   Ordentlighed•   Personlig kontakt mellem mennesker
•   Et højt fagligt niveau•   Tilgængelighed og fleksibel service

•   Åben og ærlig kommunikation 
•   Effektive beslutningsgange •   Individuel service og rådgivning

•   Relevante selvbetjeningstilbud i forhold  
til kundernes forventninger. 

MiSSion:
•  Unikt arbejdsfællesskab•  Bæredygtige resultater•  Lokal udvikling

Sådan er Vi! •   Vi er ordentlige og åbne overfor  
vores omgivelser•   Vi indgår forretninger, der skaber  

værdi for dig og Sparekassen•  Vi mødes i øjenhøjde•  Vi er Sparekassen, og det er vi stolte af

Danmarks bedst  
arbejdsplads  

– Slut September

MUS  
Lederne  

Marts/April

MUS  
Medarbejderne 

Maj/Juni
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ankemulIGhed

5c: Hvordan kan medarbejderne 
påtale en utilfredsstillende ar-
bejdssituation eller løse konflikter 

med deres ledere?   

Såfremt den daglige leder træffer beslutnin-
ger, som en medarbejder ikke er enig i, har 
medarbejderen altid mulighed for at gå til 
direktøren, vicedirektøren, underdirektøren 
eller HR. Der lyttes gerne til medarbejderne 
og deres argumenter. Det er samtidig meget 
vigtigt, at medarbejderne så også bakker op om 
en beslutning, når den er endelig truffet. Der 
er situationer, hvor medarbejderne kontakter 
tillidsmanden og får sparring på, om det er en 
beslutning, den enkelte skal arbejde mere for at 
få ændret (altså gå til øverste ledelse), eller det 
måske er den rigtige beslutning for Sparekas-
sen som helhed, der er truffet. Tillidsmanden 
og arbejdsmiljørepræsentanten bringer ligele-
des principielle holdninger op overfor ledelsen 

på møder i Samarbejdsudvalget. Det kan være 
holdninger til personalegoder, fritagelse for 
betaling til kantineordning, stresshåndtering, 
psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø osv., 
som de bliver mødt med fra medarbejderne.

Via MUS (ikke anonym besvarelse om lede-
ren som går direkte til øverste ledelse) eller 
spørgeundersøgelsen til Danmarks bedste 
arbejdsplads (DBA) (anonym) har medarbej-
derne mulighed for at komme frem med deres 
utilfredshed. Sparekassen har som tidligere 
nævnt iværksat en fast proces efter besvarel-
sen af spørgeundersøgelsen (DBA), og der er 
ligeledes mulighed for at uddybe utilfredse 
arbejdssituationer eller løse konflikter sammen 
med HR. 

Vi håber og tror på, at der løbende arbejdes 
med tingene i hverdagen og ikke kun ved spør-
geundersøgelsen eller MUS. 

direktørenvicedirektøren

danmarkS 
bedSte 

arbejdSpladS

hr

tillidsmanden

arbejdsmiljørepræsentanten

samarbejdsudvalget

muS
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Hvordan viser arbejdspladsen 
medarbejderne påskønnelse og 
anerkendelse for et godt stykke 
arbejde og en ekstra indsats 

eller gode resultater i det hele taget? 
Ved formaliserede belønningsformer, 
må I gerne oplyse belønningens ka-
rakter (kontanter? gaver? fridage?), 
og hvor mange, der modtager sådan-
ne belønninger årligt. 

Når vi påskønner en enkelt medarbejder eller en 
gruppe medarbejdere, kan det ske på mange
forskellige måder afhængig af, hvad det er, vi 
gerne vil sige tak for eller anerkende.

Det kan for eksempel være den administrerende 
direktør, der ringer til en person eller afdeling,
som har gjort det godt, og roser dem for indsat-
sen, eller han tager ud og besøger de pågældende.

I andre situationer kan påskønnelsen bestå af 
belønninger såsom et par flasker vin, æsker med 

chokolade, eller en tur ud at spise en god middag 
- enten gruppens medlemmer alene eller sam-
men med deres ægtefæller. Påskønnelse af enkelte 
medarbejderes indsats kan også ske ved, at de får 
mulighed for at deltage i rejser eller arrangemen-
ter, som Sparekassen officielt er inviteret til.

Alle medarbejdere får en iPhone, hvis de ønsker 
dette.  

Uddannelse – faglig eller personlig - anvendes 
ligeledes som en påskønnelse og anerkendelse af 
den enkelte. 

Sommerhilsen
I forbindelse med et flot halvårsregnskab, var 
ledelsen kommet i sommerhumør. Med tak 
for den store indsats i det første halvår gav 
ledelsen samtlige medarbejdere en god flaske 
rosévin, som de kunne nyde på en dejlig dansk 
sommerdag.

6. påSkønnelSe

god  
sommer

20140617 60x100 kort sommerhilsen_1K.indd   1 17/06/14   14.30

Tak for en sTor  indsaTs i førsTe halvår
Her en hilsen, som vi håber,  
du vil nyde på en dejlig dansk 
sommerdag.

De bedste sommerhilsner  
til dig og din familie.Martin og Peter

20140617 60x100 kort sommerhilsen_1K.indd   2
17/06/14   14.30



Gaver
Sparekassen giver gaver til mange forskellige 
anledninger, som vi fejrer på forskellig vis:

•  Finanselever/Traniee – udlært
•  Fratrædelse v/ pension
•  Bryllup, Kobberbryllup, Sølvbryllup
•  30, 40, 50, 60, 65 års fødselsdag
•   70 års fødselsdag (tidligere medarb.)
•   5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 års jubilæum
•  Bestået uddannelse 
•   Sygdom (længere varende) 
•   Begravelse (egen, ægtefælle, børn) 
•  Fødsel

Nytårsgave
Sparekassens medarbejdere er generelt stolte 
over at vise, at de arbejder i Middelfart Spare-
kasse. Som en ekstra påskønnelse, og som tak 
for en god indsats i løbet af 2014, besluttede 
ledelsen derfor at give samtlige medarbejdere 
en nytårsgave i form af medarbejdertøj med 
Sparekassens logo. For at sikre skattefrihed for 
medarbejderne i forbindelse med denne gave 
måtte medarbejderne vælge tøj for 800 kroner 
hver.

Feriebolig
Sparekassen ejer en lejlighed i Københavns 
centrum lige ved Strøget, som medarbejderne 
kan anvende til halvuges-ophold mod et beske-
dent beløb. Medarbejderne indgiver ønsker til 
ophold i lejligheden, og to gange om året sker 
fordelingen ved lodtrækning. Ledige perioder 
kan lejes efter først til mølle princippet. 
Lejligheden anvendes dog først og fremmest 
i forbindelse med kursus- og mødeaktivitet i 
København. 

Sommerhusbørs
På Sparekassens intranet har medarbejderne 
mulighed for at udleje eller leje ferieboliger 
kolleger imellem. 

Bibliotek
På Sparekassens hovedkontor findes et bibliotek, 
hvor medarbejderne har mulighed for at låne 
bøger, som Sparekassen ejer. Hvis medarbejderne 
i forbindelse med uddannelse eller et fagområde 
har fået bøger, opfordrer Sparekassen til, at 
bøgerne efter endt brug kommer på biblioteket, 
så de kan komme andre medarbejdere til gode. 
Bøgerne omfatter primært emner inden for Spa-
rekassens forretningsområde men også inden for 
personlig udvikling, ledelsesudvikling mv. 
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Påskehilsen
Påskeharen var på spil igen i år, da ledelsen gav 
en lille anerkendelse til alle medarbejdere med 
lækre håndlavede chokoladeæg fra vores lokale 
chokoladeforretning med ønsket om en god og 
velfortjent påskeferie.

2015 er skudt godt i gang, og foran 

os venter en velfortjent påskeferie.  

Vi vil gerne benytte denne lejlighed 

til at ønske dig og din familie en 

rigtig god påske med tak for den 

store energi og det engagement, 

du hver dag udviser i Sparekassen.
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Alle medarbejdere i Sparekassen er omfattet 
af overenskomsten mellem Finansforbundet 
og Finanssektorens arbejdsgiverforening. Det 
er en overenskomst der, ligger et meget højt 
niveau på grundvilkårene, og lønniveauet for 
sektoren er også godt med.

Pensionsordning
•   Pensionsbidraget udgør mindst 16,25 %, 

heraf 11 % fra Sparekassen.

Forsikringer
•   Dødsfaldssum kr. 150.000.
•   Sum der udbetales ved kritisk sygdom – kr. 

200.000.
•   Sum der udbetales ved ansattes børns kritisk 

sygdom – kr. 50.000.

Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
•   Undersøgelse, behandling/operation enten 

ambulant eller under indlæggelse.
•   Behandling af psykiske lidelser (ingen be-

grænsning af tid eller antal behandlinger).
•   Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.
•   Ingen karenstid for nye sygdomme/ulykkes-

tilfælde.

Særligt ferietillæg
•   Ferietillæg på 3,25 % (lovkrav 1 %).

Ferie
•   Alle ansatte tilbydes 6 ugers ferie.

Omsorgsdage
•   Alle ansatte tilbydes 5 årlige omsorgsdage.

Graviditet og barsel
•   Kvindelige medarbejdere har op til 26 ugers 

barsel med fuld løn.
•   Mandlige medarbejdere har 4 ugers fædreor-

lov og 12 ugers forældreorlov med fuld løn.

Pensionsbidrag under barsel uden løn
•   Hvis en medarbejder afholder barsel uden 

løn betaler sparekassen såvel Sparekassens 
som medarbejderens pensionsbidrag i hele 
perioden.

Børnedeltid
•   Medarbejdere med børn under 12 år har 

mulighed for at få nedsat arbejdstiden til 30 
timer pr. uge i op til 12 måneder. 

SocIale beStemmelSer vIa overenSkomSt



Overenskomstforhandlinger 2014 

Der er indgået forlig mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA, og Finansforbundet om en ny tre årig overenskomst. 
Torsdag den 13. marts

Overenskomsten giver en generel lønstigning det første år på 1,70 procent, det andet år 1,75 procent og det tredje år 1,80 procent.
Parterne er desuden enige om at oprette en pulje til kompetenceudvikling, der skal styrke medarbejdernes markedsværdi og 

virksomhedernes konkurrenceevne. Puljen skal styres af en paritetisk sammensat bestyrelse.Desuden er parterne enige om, at de særlige afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser kan fortsætte de næste tre år. Til gengæld 

er der lykkedes at reducere virksomhedernes omkostninger på andre områder. Det sker bl.a. ved at fastfryse nogle af de faste 

kronesatser og ved at ændre ansættelsesvilkårene for trainees.
Samlet set betyder det, at den økonomiske ramme for overenskomsten er på 5,15 procent over tre år.Fredag den 7. marts
’Forhandlingerne fortsætter i Forligsinstitutionen under Forligsmandsloven, som umuliggør konkret kommunikation fra forhandlingernes 

indhold, men vi har været nødt til at afgive andet konfliktvarsel her tidligt fredag morgen. Vi vil fortsat meget gerne lave et resultat ved 

forhandlingsbordet, og det håber vi bestemt også stadig er muligt’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.
Forhandlingerne fortsætter i Forligsinstitutionen, og en evt. konflikt kan tidligst træde i kraft pr. 1. april 2014. 
Et enigt Landsmøde gav Finansforbundets forhandlingsdelegation mandat til at afgive andet konfliktvarsel d. 25. februar.  En evt. 

konflikt vil indebære, at elektroniske betalinger, bankfilialer, netbank, kontantautomater m.v. i Danmark lukkes ned under konflikten.   
Finansforbundets medlemmer og tillidsmænd vil blive nærmere orienteret om det kommende forløb.
Tirsdag den 18. februar 
'Vi er gået til forhandlingsbordet med henblik på at levere en fornuftig og ansvarlig overenskomst for vores medlemmer.  Det ville vi 

meget gerne klare med FA, men nu har vi forhandlet siden midten af januar uden at kunne nå frem til et rimeligt resultat, og derfor 

var vi nødt til at bryde forhandlingerne’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.Finansforbundet lagde første konfliktvarsel tirsdag den 18. februar kl. 04.15.’Vi er gået konstruktivt ind til forhandlingerne, og vi har strakt os langt for at få enderne til at mødes. Det har FA ikke villet være med til, 

og derfor ser vi ingen anden løsning end at aflevere et konfliktvarsel. Vi kan ikke gå tilbage til vores medlemmer med et resultat, der 

ligger under det, vi har set tegne sig for resten af arbejdsmarkedet’, siger Kent PetersenFinansforbundet og FA skal nu forbi Forligsinstitutionen for at komme nærmere et overenskomstresultat.Forligsindstitutionen har indkaldt til orienterende fællesmøde mellem Finansforbundet og FA d. 28. februar, og parterne forhandler 

derefter underlagt Forligsmandsloven, som bevirker, at der ikke kan kommunikeres konkret fra igangværende forhandlinger.
Finansforbundets medlemmer og tillidsmænd vil blive nærmere orienteret om det kommende forløb.Forhandlingsproces:
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Overenskomstforhandlinger 2014

25-05-2015

http://www.finansforbundet.dk/da/blivklogerepaa/Ansaettelsesvilkaar/overenskomste...

Påskønnelse // 85

Frihed ved børns sygdom
•   Medarbejdere har ret til fri med fuld løn i ind-

til 5 dage ved hjemmeboende barns sygdom.

Orlov til pasning af nærtstående
•   Medarbejdere med nærtstående, der er 

handicappede, kritisk syge eller døende, har 
ret til orlov med fuld løn, hvis medarbejde-
ren ansættes af kommunen eller får bevilget 
plejevederlag.

Orlov
•   Medarbejdere med 5 års anciennitet har 

ret til orlov uden løn og pension i op til 6 
måneder.

Seniordeltid
•   Ansatte over 60 år med mindst 5 års uafbrudt 

ansættelse har mulighed for at få nedsat 
arbejdstid. Indbetaling af pensionsbidrag 
fortsætter på baggrund af den hidtidige 
ansættelsesgrad. 

Kompetenceudvikling og udviklingsplan
•   Sparekassen skal sikre alle medarbejderes 

kompetenceudvikling via regelmæssige ud-
viklingssamtaler. Her udarbejdes en udvik-
lingsplan, der er gældende for begge parter.

Pulje til kompetenceudvikling
•   Alle pengeinstitutter indbetaler til puljen, 

hvor alle medarbejdere kan deltage i kurser 
og søge om tilskud til uddannelse/kurser.

Ret til frihed til uddannelse
•   Medarbejdere med 2 års 

anciennitet har ret 
til frihed uden 
løn i indtil 10 
dage i de år, hvor 
medarbejderen 
ikke deltager i 
anden uddan-
nelse.

120 dages regel
•   Afskedigelse grundet sygdom i mere end 

120 dage kan ikke finde sted i Sparekassen.

Afskedigelser
•   Ved afskedigelse er medarbejderen sikret 

nogle økonomiske rettigheder udover dem 
i funktionærloven fastsatte. Derudover får 
medarbejdere over 50 år også en særlig pen-
sionsgodtgørelse ved afskedigelse. 
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 Middelfart, den 29. april 2015

tak for dIn IndSatS
Kære Helle

Vi kan nu kigge tilbage på en lang proces i forbindelse med Finanstilsynets undersøgelse, som 
du i høj grad har taget del i og ikke mindst taget ansvar for. Her tænker vi særligt på høringssva-
ret til deres rapport og redegørelse samt opfølgningen på deres påbud og risikooplysning, som 
vi netop har afsendt.

At vi i to omgange kan fremsende et så gennemarbejdet materiale skyldes i høj grad dine sær-
lige kompetencer inden for dette område og ikke mindst dit ihærdige arbejde og engagement.  

Den ekstraordinære indsats vil vi gerne belønne med et engangstillæg på kr. XX, som udbetales 
sammen med din løn for juni 2015.

Med venlig hilsen
MIDDELFART SPAREKASSE

Martin N. Baltser  Rikke Dresing
Adm. direktør  Underdirektør

Individuelle lønstigninger anvendes kun, hvis en medarbejder igennem 
en længere periode har vist et engagement og ansvar, der tilsiger, at en 
fast fremadrettet stigning i lønnen er det rigtige. Ellers håndterer vi, som 
beskrevet i Strategi 2015, påskønnelser ved ekstraordinære indsatser med 
udbetaling af engangsbeløb.



Alle afdelinger har 200 kr. pr. medarbejder pr. 
måned til afdelingsarrangementer. Det er meget 
forskelligt, hvordan de anvendes. De fleste steder 
bliver pengene brugt på at påskønne og anerken-
de. I vores økonomiafdeling havde afdelingslede-
ren ved et arrangement bl.a. valgt at invitere sine 
medarbejdere ud at spise på Brasserie Svanen. 
Derudover fik alle et eksemplar af bogen "Stå 
fast - et opgør med tidens udviklingstvang" og et 
personligt kort.

afdelInGSarranGementer
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Kære Henriette
Tusind tak for indsatsen i forbindelse  med årsafslutningen 2014. Du er:

Hurtig
Effektiv
Naturlig
Rebelsk
Interesseret
Energisk
Temmelig utålmodigTillidsvækkendeEnormt initiativrig

Tak, fordi du er, som du er :-)Kærlig hilsen Trine



 
Kom til juletræsfest… 

Vi inviterer hermed alle medlemmer og deres ægtefælle/samlever samt børn 

og/eller børnebørn med til en rigtig hyggelig juletræsfest.  
Der vil være æbleskiver til alle, gløgg til de voksne og saftevand, gaver og en lille 

slikpose til de små. Vi skal selvfølgelig også danse om det flotte juletræ, og hvis vi 

er rigtig heldige, kigger julemanden måske forbi.  

Tid: Søndag d. 8. december kl. 14.00 – 16.30 Sted: Vores flotte hovedkontor Havnegade 21 i Middelfart Pris: 125 kroner pr familie 
Tilmeld: Via arrangementskalenderen senest onsdag d.27. november. Husk 

kontonummer samt navn og alder på alle børn i kommentarfeltet. 

 

Mange julehilsner fra Personaleforeningen 
Heidi, Jesper, John, Thorkild, Ulrik og Mia 
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Vedtægter for personaleforeningen Middelfart Sparekasse-koncernen: 

  
§1 NAVN OG FORMÅL  

 
Foreningens navn er Personaleforeningen i Middelfart Sparekasse.  

 
Foreningens mål er at fremme og opretholde trivslen blandt alle ansatte i sparekassen 

gennem et passende antal arrangementer af forskellig karakter, herunder såvel af 

oplysende som selskabelig art. Det er desuden foreningens formål at afholde udgifter til 

opmærksomheder ved særlige lejligheder i sparekassen samt ved mærkedage for 

medarbejderne og deres familie efter nærmere regler, der fastsættes af bestyrelsen.  

 
§2 MEDLEMMER  

 

Enhver medarbejder i Middelfart Sparekasse samt andre med deres primære gang i 

Havnegade 21, har ret til optagelse i foreningen. 

  
Medlemskabet kan fortsætte selvom man fratræder på grund af alder og invaliditet.  

 
§3 KONTINGENT OG REGNSKAB 

 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet opkræves forud og 

fratrækkes lønudbetalingen med mindre andet er aftalt.  

 
Over foreningens midler disponerer regnskabsføreren alene. I dennes fravær disponerer 

formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Foreningens midler kan kun 

anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.  

 
Personaleforeningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  

 
§4 GENERALFORSAMLINGEN 

a)  
Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinær afholdes hvert år 

inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel med 

angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:  

 
1.   Valg af dirigent  
2.   Bestyrelsens beretning  

3.   Godkendelse af de reviderede regnskaber  

4.   Indkomne forslag  
5.   Fastsættelse af kontingentsatser for det kommende år  

6.   Valg af bestyrelse  
7.   Valg af 1. bestyrelsessuppleant  

8.   Valg af 1 revisor  
9.   Fremtidig virksomhed  

10. Eventuelt  

Uddrag af vedtægterne for personaleforeningen

Personaleforening
Sparekassen har en personaleforening, som 
medarbejderne automatisk bliver medlem 
af ved ansættelsen – det er dog muligt at 
framelde sig igen, ligesom det er muligt at fort-
sætte sit medlemskab, når man går på pension. 
Foreningen arrangerer sociale arrangementer 
for de ansatte, ligesom den sørger for marke-
ring ved mærkedage. Hvert andet år, i dagene 
omkring Kr. Himmelfartsdag, arrangerer 
personaleforeningen en tur til en europæisk 
storby, hvor alle medlemmer med ledsager har 
mulighed for at komme med for et beskedent 
beløb. 

Derudover afholder personaleforeningen også 
juletræsfest for dens medlemmer og deres 
børn/børnebørn. 

Vi anser personaleforeningen som en vigtig del 
af fastholdelsen af medarbejdere og forankring 
af vores kultur, hvorfor Sparekassen bakker op 
om det vigtige arbejde, personaleforeningen 
udfører. Det er derfor aftalt, at personalefor-
eningens bestyrelse må varetage sine opgaver i 
arbejdstiden. 

Pr. 31. maj 2015 har personaleforeningen 284 
medlemmer. 
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TUREN GÅR TIL AMSTERDAM 

 

Personaleforeningen er glade for at kunne invitere dig og din ægtefælle/samlever med på en helt fantastisk 

spændende tur til Amsterdam i maj måned 2014. Vi er i gang med at sammensætte et program, som byder på lidt 

af hvert - blandt andet Byrundtur med lokal guide, forhåbentlig besøg på diamant fabrik, kanalrundfart, besøg i 

China Town og mulighed for at se Coffeshop’s og The Red Light område.  

Præcis hvilke dage dette kommer til at foregå er endnu ikke på plads. Endeligt program følger, når vi nærmer os 

maj måned. 

INFO: 

Dato: Torsdag den 29. maj til søndag den 1. juni 2014  

Pris: 1.500 kroner pr medlem – 2.000 kroner for ægtefælle/samlever  

Depositum på 500 kroner pr. person hæves ved tilmelding. Restbeløb hæves den 28. april 2014. 

Prisen inkluderer bustransport tur/retur inkl. forplejning om bord, 3 overnatninger på 4-stjernet 

hotel inkl. morgenmad alle dage, aftensmad 2 aftener samt entréudgifter. Frokost samt drikkevarer 

i Amsterdam er for egen regning.  

Tilmelding: Bindende via arrangementskalenderen senest 28. februar 2014 

Husk under bemærkninger at oplyse fulde navn på alle deltagere, samt kontonummer. Ønskes 

enkeltværelse (kan forventes ekstra tillæg) eller en sambo, skrives dette også i kommentarfeltet. 

Hotel: Novotel Amsterdam Airport, Sloterweg 299, 1171 VB Badhoevedorp. 

http://www.novotel.com/gb/hotel-5330-novotel-amsterdam-airport/index.shtml 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende og hyggelig tur til Amsterdam. 

 

Med venlig hilsen 

Personaleforeningen 

Thorkild, Ulrik, Jesper, John, Heidi og Mia 

 
 
 

forløbig prograM for tUren:
Torsdag:  Afgang op af formiddagen med udrejse fra Horsens/Kolding. 

Der vil være drikkevarer samt sandwich i bussen. Første 

aften vil der blive serveret aftensmad på hotellet

Fredag: Endeligt program følgerLørdag: Endeligt program følgerSøndag:   Hjemrejse sødag formiddag. Ligeledes forplejning i bussen.

Der vil weekenden igennem være Shuttelbus til centrum + vores 

egene busser. Og forhåbentlig spiser vi enten fredag eller lørdag 

aften i China Town.
Program sendes rundt til de tilmeldte så snart det er endelige, og 

herefter vil det være muligt at tilmelde sig til de forskellige oplevel-

ser som er i Amsterdam.

”Vi er 6 personer i bestyrelsen, som forsøger at stable nogle sjove og attraktive arrange-

menter på benene. I personale foreningen laver vi ca. 5 arrangementet om året, hvor vi 

forsøger at ramme både de ældre medlemmer og børnefamilierne. For eksempel kan næv-

nes vores juletræsfest, som der hvert år ses frem til, og sidste år var vi 153 deltagere. Dette 

er et arrangement, som betyder meget for vores børnefamilier og bedsteforældre. Hvert år 

allierer vi os med julemanden, som kommer forbi med gaver til alle børnene”.

  Thorkild Bachmann
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Hvordan hjælper arbejdsplad-
sen den enkelte medarbejder til 
at opdage og udvikle sit talent, 
udfordre sig selv professionelt, 

planlægge sin karriere og udvikle sig 
personligt?  

Medarbejdersamtaler/udviklings-sam-
taler (MUS)
Medarbejderudviklingssamtaler er omtalt i afsnit 
5c om involvering af medarbejderne i beslutnin-
ger, der vedrører eget job, arbejdsmiljø eller ar-
bejdspladsen i det hele taget, men bør også indgå 
som et væsentligt element i dette afsnit. 
Læs mere om MUS i afsnit 5b.

½ grad
Et andet vigtigt element er uddannelsen ½ grad 
med Ouafa Rian.  

Det er et uddannelsesforløb, hvor medarbej-
dernes evner til at gøre en forskel i netop deres 
funktion er i centrum, og hvor deres ønsker og 
mål får opmærksomhed. Den personlige tilgang 
til arbejdet fusioneres med den professionelt, 
fagligt forankrede tilgang, således at den enkel-
tes evner, lyst og ressourcer former sig til fælles 
bedste.

Den proaktive plan, som den enkelte medarbej-
der lavede på dette kursus, følges op af medar-
bejder og leder til MUS.
Læs mere om ½ grad i afsnit 3b.

7. udvIklInG

MUS-skema for:  ..................................
.............................

Leder:  ..................................
..................................

............... 

Aafdeling:  ...............................
..................................

...........

Dato:  ..................................
..................................

.................

Formålet med MU-Samtaler

EN MU-Samtale skal være med til at udvikle dig som 

medarbejder, således at du er med til at udvikle Mid-

delfart Sparekasse i forhold til den fastlagte strategi. 

Det er en temperaturmåling af dit arbejde i Sparekas-

sen samtidig med, at det er din mulighed for at bringe 

emner på banen, som du føler vil kunne gøre dit arbe-

jde og din arbejdssituation/hverdag bedre.

MU-Samtalen er en forventningsafstemning mellem  

medarbejder og leder og skal være med til at sikre, 

at vi i fællesskab arbejder hen imod de fastlagte mål i 

Strategi 2015. 

Ud over de fastlagte mål i Strategi 2015 tager MU-

Samtalen udgangspunkt i Sparekassens arbejdsform, 

strategisk selvledelse, dine faglige, sociale og person-

lige kompetencer samt din proaktive plan.

Det forventes, at begge parter tager MU-Samtalen 

seriøst og bruger den konstruktivt i hverdagen 

derefter; bl.a. via opfølgning på aftalte mål. HUSK, at en 

god forberedelse fra begge parter medfører en bedre 

samtale og deraf følgende bedre evaluering, opfølgning 

og udvikling i dagligdagen.

Referat og opfølgning

MUS-skemaet er din udviklingsplan. Skemaet afsluttes 

derfor med et referat indeholdende de konklusioner 

og aftaler, som du og din leder bliver enige om. Både 

du og din leder har ansvar for opfølgning på det, der 

aftales. HR-afdelingen inddrages i nødvendigt omfang.

Procedure
MUS-skemaet består af tre dele:

’Medarbejder-del’, som udfyldes af dig

’Leder-del’, som udfyldes af din leder

’Medarbejder– og lederdel, som udfyldes af begge

’Referat’, som udfærdiges af din leder senest 1 uge 

efter samtalen, og som efterfølgende kommenteres 

og godkendes af dig.

Din leder sender en indscannet version af det god-

kendte referat til dig samt til HR-afdelingen, som 

opbevarer referatet i din personalemappe. 

10 MålepUnkter pr. UltiMo 2015

Kundetilfredshed 

Nedskrivningsprocent

Resultat før skat

Engagement i lokalsamfundet
Anbefalingsvillighed  

(net promotor score)

”Det er et godt sted at arbejde”

Danmarks Bedste 

Arbejdspladser®

Antal kunder
> 60.000 1

> 95%7

> 50%5

< 1,09

Solvensoverdækning
> 4 proCentpoint

3

Basisindtægter pr. 

omkostningskrone

> 1,52

> 5 Mio. kr.
oG op til 20% aF reSUltatet FØr Skat8

top 56

> 75 Mio. kr.
10

top 34

2

PROAKTIV PLAN FORNavn: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

LEARNING FIELDS UN-LTDVED OUAFA RIAN



I undersøgelsen ”Dan-

marks bedste arbejds-

plads” for 2014 svarer 

88 % af medarbejderne, 

at de bliver tilbudt 

faglige uddannelses-

muligheder. 

udvIklInG, uddannelSe oG lærInG
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Uddannelse i front
Med afsæt i en uddannelsesrunde i efteråret 2012, 2013 samt i 2014 har alle medarbejdere haft mulighed for 
at byde ind med ønsker til udvikling og faglig løft. Dette har betydet, at vi har udviklet og afholdt flere interne 
kurser, som har givet adgang til en række målrettede tilbud. Det er via MUS ligeledes fokus på at snakke  
kompetenceløft. 

Talentprogrammet med åbne kurser for øvrige medarbejdere:  
•    Kend dig selv,  del 1 + 2 
•    Overordnet ledelse af pengeinstitut, del 1 + 2 
•    Personaleledelse, del 1 + 2 
•    Personlig gennemslagskraft og Salgsselvledelse, del 1 + 2 + 3
•    Tag lederskab over dig arbejdsliv (arrangeret af vores tillidsmænd i samarbejdet med Finansforbundet) 
•    Middelfart Sparekassen + 1/2 grad m/ Ouafa Rian 
•    Nye kreditstandarder 
•    Lederen som formidler 
Derudover er der blevet af holdt kurser i fx: 
•    Effektiv backup 
•    Rådgivningssystem - pension 
•    Totalkredit for rådgivere (X-portalen) 
•    Grundlæggende undervisning i X-portalen 

Timer

■  GennemSnItlIGt antal uddannelSeStImer  
pr. medarbejder
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Uddannelse i alt 6 7 13 25

Heraf 
antal

Finanselever 0 0 2 4

Finansøkonom trainees 0 0 3 2

Finansøkonomer i praktik 2 1 2 3

Marketingøkonomer i praktik 0 0 0 1

HD 4 6 6 7

Master i Ledelse, Finanssektorens Uddannelsescenter 0 0 2 4

Sparekassens Talentakademi - - - 4



Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling har stor betydning for 
såvel medarbejdernes trivsel og udvikling som 
for kundernes møde med Sparekassen. Det er 
vigtigt for Middelfart Sparekasse, at medarbej-
dernes kompetencer altid er opdaterede, og 
som en konsekvens af det anvender Sparekas-
sen naturligvis midler på udvikling af medar-
bejdernes kompetencer. 

Kompetenceudviklingen sker altid med 
udgangspunkt i Sparekassens strategiske mål-
sætninger men også med øje for den enkelte 
medarbejders behov og ønsker. Således sikres 
det, at uddannelsesaktiviteterne ikke blot 
skaber motivation for medarbejderne men også 
skaber værdi for Sparekassen. 

Udover den faglige udvikling lægger vi også 
vægt på medarbejdernes personlige udvikling. 
Vi tror nemlig på, at det har betydning for må-
den, en medarbejder tilegner sig den nødven-
dige faglige viden. 

Middelfart Sparekasse gennemfører udviklings-
samtaler (MUS) med alle medarbejdere for at 
evaluere på medarbejdernes udvikling. Her 
tales der om emner som:

•  Hvorfor går jeg på arbejde
•  Proaktiv udviklingsplan
•  Faglige, sociale og personlige kompetencer
•  Verdens bedste kollega
•   Hvordan kan lederen understøtte medarbej-

derens udvikling.

Ved samtalen lægges en uddannelsesplan for 
medarbejderen, der præciserer vilkårene for 
uddannelse, frihed, betaling mv. 

ekSempler på  
kompetenceudvIklInG

Kompetenceafklaring af  
privatrådgivere
Alle Sparekassens privatrådgivere har i foråret 
2015 gennemgået en omfattende kompetence-
afklaring inden for områderne bolig og pension. 

Kompetenceafklaringen er særdeles deltalje-
ret og fortæller meget præcist, hvor den en-
kelte rådgiver måtte have behov for et kom-
petenceløft. Fagcheferne for bolig og pension 
har herefter i samarbejde med HR analyseret 
resultaterne og udarbejdet uddannelses- og 
kursustilbud, der skal give et kompetenceløft 
til de rådgivere, der måtte have behov for det. 
Tilbuddene omfatter bl.a. e-learning, interne 
og eksterne kurser, sidemandsoplæring og 
videndeling på afdelings-/morgenmøder. 

Kompetenceudviklingen bliver derved meget 
målrettet og sikrer, at den enkelte medarbej-
ders kompetencer hele tiden er opdaterede. 

Sparekassen er i samarbejde med Finans-
sektorens Uddannelsescenter i gang med at 
udvikle kompetenceafklaringsprogram til 
alle erhvervsrådgivere, kundemedarbejdere 
og erhvervsmedarbejdere, som forhåbentligt 
kan afvikles i løbet af efteråret 2015. 
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Uddannelse (2013)

Privat sektor total 1,66 kr. / time

Finanssektor 4,88 kr. / time

Middelfart Sparekasse 6,95 kr. / time

+318 % ift. privat sektor +42 % ift. finans-
sektor (2014: 6,59 kr. / time)

Danmarks Statistik, SAO21

Totale uddannelsesomkostninger pr. time 
pr. medarbejder
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Garuda certificering af ledergruppen
For at optimere udbyttet af Garuda-værktø-
jerne er alle Sparekassens ledere i maj 2015 
blevet certificeret i brugen af Fokus-Profilen. 

Baggrunden for denne certificering skal findes 
i ønsket om løbende at udvikle de forskellige 
teams i Sparekassen. Lederen får med certifi-
ceringen et vigtigt værktøj til at identificere sit 
teams kritiske fokusområder og til at udvikle 
teamets evne til at opnå succes ved at optimere 
den enkelte medarbejders såvel som teamets 
samlede indsats. 

Værktøjet kan endvidere bruges til at opfylde 
målet om, at alle de fire profiltyper er repræ-
senteret i afdelingen, således lederen sikrer, at 

alle opgaver løses på den mest hensigtsmæs-
sige måde. 

Garudas FokusProfil
FokusProfilen afdækker en persons fokus og 
kortlægger, hvilke typer af opgaver den enkelte 
medarbejder foretrækker – og er bedst til. 
Udover at fungere som redskab i forbindelse 
med teamsammensætning og rekruttering 
kan profilen også anvendes til at sikre, at de 
rette medarbejdere fokuserer på de rette 
områder. Profilen afdækker blandt andet, om 
en medarbejder har et hensigtsmæssigt fokus 
i forhold til det ansvar, medarbejderen har til 
daglig – dermed kan profilen være med til at 
sikre, at medarbejderen udnytter sine ressour-
cer optimalt. 

Profilen er udviklet på baggrund af den teori, at 
der i enhver afdeling eller gruppe er fire grund-
læggende funktioner, der skal varetages, for at 
afdelingen eller gruppen fungerer. 

•  Udvikling
·   Sikre, at der sker en vis fornyelse  

og strategisk udvikling.
•  Samarbejde (integrator)

·   Sørge for at, samarbejde og  
kommunikation fungerer.

•  Resultat
·   Udvise handlekraft og skabe  

hurtige resultater.
•  Grunder

·   Sikre, at der er orden i grund-
læggende opgaver.

Kompetencepulje
Som et led i den seneste overenskomst mellem 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Fi-
nansforbundet indbetaler alle pengeinstitutter 
hvert år kr. 450 pr. ansat til en kompetencepul-
je. Puljen indeholder medio 2015 mere end 60 
mio. kr. og administreres af Finansforbundet. 
Puljen skal først og fremmest anvendes til re-
levant jobfaglig kompetenceudvikling, der kan 
styrke virksomhederne men også medarbejder-

nes markedsværdi og tryghed i ansættelsen. 
Puljen fungerer således, at medarbejderne kan 
deltage i kurser arrangeret af kompetencepul-
jen eller ansøge om tilskud til andre kurser/
uddannelse. Ligeledes har virksomhederne mu-
lighed for at ansøge om tilskud til kurser, der er 
i overensstemmelse med betingelserne. 

Eksempler på kurser, som udbydes via puljen, 
er digital rådgivning og finansiel engelsk. 
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2 KOMPETENCEUDVIKLING Af journalist Carsten Jørgensen

De arbejder begge på fuld tid som er-
hvervsrådgivere i Middelfart Sparekas-
ses hovedsæde i Middelfart, men ar-
bejdsugen har det seneste års tid sjæl-
dent kunnet begrænse sig til 37 timer 
for Jesper Dyekær og Mads Lindskov. 
For ved siden af jobbet er de i gang 
med at tage anden del af HD-uddan-
nelsen i Finansiel Rådgivning, hvilket 
ud over undervisning kræver læsning 
af lektier og udarbejdelse af opgaver  
i et tocifret antal timer hver uge.
”Til tider kan det være hårdt at tage en 
uddannelse oven i sit fuldtidsarbejde, og 
det kræver noget elastik fra mit bagland, 
men det giver også en masse igen. Al 
kvalificerende uddannelse vil stille mig 
stærkere, hvis jeg vil videre”, siger Mads 
Lindskov, der er 27 år.

Uddannelse er langtfra fremmed for 
ham. Han begyndte som finanselev i Mid-
delfart Sparekasse i 2007, og efter den 
toårige finansuddannelse tog han akade-
miuddannelsen i Finansiel Rådgivning, 
sideløbende med at han arbejdede som 
privatkunderådgiver i sparekassen.

”Da jeg var finanselev, havde jeg ikke 
forestillet mig, at jeg ville læse HD, men 
da jeg fik chancen for at begynde på an-
den del sidste år, og hvor sparekassen 
tilbød, at jeg kunne følge undervisnin-
gen i arbejdstiden, slog jeg til. Det har 
jeg ikke fortrudt. Det er godt at få mere 
teori og baggrundsviden som rådgiver”, 
mener Mads, som 1. august skiftede til 
jobbet som erhvervsrådgiver i Middel-
fart Sparekasse.

Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra 
Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit 10 timer af 
deres fritid hver uge på at tage en HD i Finansiel Rådgivning, 
og det er både timerne og sliddet værd. ”Uddannelsen giver 
os mere finansiel viden og kan bane vejen til flere 
spændende udfordringer”, siger de

Til tider er det hårdt

”Al kvalificerende uddannelse vil stille mig stærkere, hvis jeg vil videre”, siger 
Mads Lindskov
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KUNSTEN AT SØGE OM 
HJÆLP /8

ALLE MEDARBEJDERE PÅ SKOLEBÆNKEN /6

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGENErhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart 
Sparekasse bruger i gennemsnit 10 timer af deres fritid hver uge på at tage en 

HD i Finansiel Rådgivning, og det er både timerne og sliddet værd.LÆS SIDE 2



Udvikling // 95
3KOMPETENCEUDVIKLING

Nødvendigt med mere specifik viden
Jesper Dyekær læser HD i Finansiel Råd-
givning på samme hold som Mads og er 
enig i, at uddannelsen, som de afslutter 
til næste sommer, er sliddet værd.

”Inden jeg begyndte på HD anden del 
sidste år, havde jeg talt med flere om ud-
dannelsen, og alle anbefalede den. Ud-
dannelsen er rigtig god, fordi den giver 
andre perspektiver på den finansielle 
sektor end dem, jeg får i mit arbejde 
til hverdag, og så kan HD-uddannelsen 
bane vejen for flere jobmuligheder i 
fremtiden”, siger Jesper, der er 29 år. 
Han har to års erfaring som erhvervs-
rådgiver i hovedsædet i Middelfart og ar- 
bejdede før fem år i Hedensted-afdelin-
gen som privatkunderådgiver, hvor han 
i sin tid i 2006 begyndte som finanselev. 
Ligesom Mads har han også taget akade-
miuddannelsen i Finansiel Rådgivning, 
som gør det ud for første del af HD.

”Jeg er foreløbig meget tilfreds med 
udbyttet af uddannelsen. Det er blevet 
mere komplekst at rådgive og nødvendigt 
med mere specifik viden”, siger Jesper.

Ligesom Mads betoner han vig-
tigheden af at have hjemmefronten med 
på, at man videreuddanner sig ved siden 
af fuldtidsarbejdet.

”Det er en stor fordel, at vi kan følge 
undervisningen (cirka en-to dage om 
måneden i Kolding, redaktionen) i arbe-
jdstiden og i ny og næ tage en fridag til 
at skrive opgaver i. Men derudover vil jeg 
tro, at jeg i gennemsnit bruger ti timer 
om ugen på at følge uddannelsen. Der-
for skal der noget planlægning af tiden 
ind over”, siger Jesper, der har en hus-
tru og to små børn.

Mads, der er far til en lille dreng, er 
enig. Men han afviser, at der ikke er tid 
til andet end at arbejde og at læse:

”Jeg spiller golf, og det er der sta-
digvæk tid til en gang imellem. Man 
behøver ikke at sætte sit liv på standby, 
fordi man læser HD”.

Mads og Jesper er enige om, at det 
er en fordel at have en kollega at læse 

”Det er blevet mere komplekst at rådgive og nødvendigt med mere specifik 
viden”, siger Jesper Dyekær

sammen med. De skriver flere opgaver 
på uddannelsen sammen og kan støtte 
hinanden i det daglige, fordi de begge 
arbejder i erhvervsafdelingen i Middel-
fart Sparekasses hovedsæde. Det er dog 
ikke sikkert, at de vil fortsætte med det 
langt ud i fremtiden.

”Som udgangspunkt vil jeg gerne 
blive dygtigere som erhvervsrådgiver, 
men ude i fremtiden kunne ledervejen 

måske være interessant. Det kan HD-
uddannelsen også åbne op for”,  lyder 
det fra Mads.

”Karrieremæssigt kunne jeg også 
godt tænke mig at gå ledervejen på et 
tidspunkt. Men her og nu handler det 
grundlæggende om at styrke min fag-
lighed”, siger Jesper.

Foto: A
nders B
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WorkLife Investment - vær førstevælger 
i dit arbejdsliv
Finansforbundet (FF) satte i uge 17 i 2014 
WorkLife-Investment -projektet i gang og kom 
i den forbindelse forbi Middelfart Sparekasse i 
en bus med blandt andet Finansforbundets for-
mand Kent Petersen og 3 karrierekonsulenter.
Alle ansatte (medlemmer som ikke medlem-
mer af FF) havde mulighed for en snak med 
Finansforbundets folk på Sparekassens torv, 
mens 6 ansatte fik individuelle samtaler med 
FF´s karrierekonsulenter.

Hele projektet går godt i tråd med Sparekas-
sens filosofi om selvledelse og det at tage 
ansvar for egen uddannelse/kompetenceløft. 
HR-afdelingen og Kent Petersen talte blandt 
andet om, hvordan projektet kan være til glæde 
og gavn for alle.

De medlemmer, der havde en samtale med 
karrierekonsulenterne, kom efterfølgende med 
tilbagemeldinger som:
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Forud for karrieresamtalen skulle jeg udfylde et 
spørgeskema. Spørgsmålene i skemaet virkede 
lidt ens, og jeg svarede ud fra første indsky-
delse. Op til samtalen var jeg derfor spændt på, 
om jeg havde udfyldt det korrekt. 

Samtalen startede med en kort smalltalk, hvor 
karrierekonsulenten fortalte omkring deres nye 
tiltag, WorkLife Investment og sig selv. Efter-
følgende fortalte jeg indledningsvis lidt om mig, 
og så gik vi i gang. Jeg fik en kort gennemgang 
af de 4 profiltyper, som spørgeskemaet tog ud-
gangspunkt i. Efterfølgende gav jeg mit bud på, 
hvor jeg regnede med, at jeg ville ligge – ud fra 
de lærte typer. Profiltyperne tog både udgangs-
punkt i, hvad der motiverer mig i mit arbejdsliv 
samt, hvordan jeg ser mig selv i mit arbejdsliv. 

Jeg blev meget overrasket over, at jeg havde 
gættet fuldstændig korrekt. Det, der motiverer 
mig i mit arbejdsliv, er også det, som mine 
svar fortalte. Jeg blev derfor bekræftet i, at 
jeg arbejder i den retning, som jeg også bliver 
motiveret af. Videre kunne vi få en snak 
omkring mit arbejde i dagligdagen, og hvad 
jeg skal arbejde hen mod – også i forhold til 
uddannelse.

Havde jeg gået med tvivl omkring mit job, 
havde udbyttet af samtalen måske været 
anderledes og meget mere at kunne arbejde 

med i fremtiden. Min oplevelse var, at jeg 
blev bekræftet i, at jeg har den rigtige ide om 
mit arbejdsliv for fremtiden ud fra, hvad jeg 
motiveres af i hverdagen. Så jeg er uden tvivl 
kommet på den rigtige hylde, hvilket gjorde 
mig glad at blive bekræftet i.  

Nitasha Dahlstrøm,  
kundemedarbejder Middelfart privat 

rigtig god afklaring med mange ting

overraskende godt nu giver det hele mening

det går op i en højere enhed
dejligt at høre andre sige det, jeg selv tænker

fik meget mere ud af det end forventet

ved nu hvad der skal arbejdes videre med

nitaSHaS beSøg i karrierebUSSen
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En grundlæggende  
lederuddannelse

taleNtakademI
  

Et talentprogram for 
morgendagens ledere
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MS Talent Akademi
Vores evne til at fastholde og udvikle de rigtige 
talenter er af afgørende betydning for Spare-
kassens fremtid, og vi ønsker at sætte Spare-
kassens talentmasse bedre i spil. Som et led i 
vores Strategi 2015 udviklede vi i august 2014 
et talentudviklingsprogram med individuelle og 
accelererende karriereforløb på ca. 1,5 år for 4 
udvalgte medarbejdere med et særligt udvik-
lingspotentiale. Talentudviklingsprogrammet 
skal styrke vores interne rekrutteringsgrundlag 
for nye ledere og fagspecialister.  

Hvert talent tilknyttes en fast intern mentor 
med forskelligt erfaringsgrundlag som spa-
ringspartner, hvor begge kan opnå ny læring, 
nye indsigter og personlig vækst. Mentorerne 
for talenterne er udvalgt blandt Den brede le-

dergruppe, og processen i at finde en passende 
mentor til talentet er præget af, at der både skal 
være kemi mellem talent og mentor, men at der 
samtidig gerne må være forskel på personlig-
hed samt svage og stærke sider, så der kan ske 
udvikling hos begge parter. 

Derudover deltager vores talenter i forskellige 
udviklingskurser med en ekstern konsulent, 
som i dette forløb er chefkonsulent i Kimbridge, 
Kim Langvad, der sætter fokus på såvel faglig 
som personlig udvikling, så talentet derved 
bliver mere bevidst omkring egne styrker og 
udfordringer. Kim har 25 års erfaring som 
konsulent for private og offentlige virksomhe-
der. Nogle af kurserne er åbne, hvorfor samtlige 
medarbejdere i Sparekassen får tilbuddet om 
at deltage. 

opStart antal daGe åbent hold modul 

15. august 2014 Ansøgningsfrist

September 2014 Udvælgelse

Primo Oktober 2014 Opstartsmøde

22. oktober 2014 1 Kend dig selv, del 1

19. november 2014 1 Kend dig selv, del 2

5. november 2014 1 ✗ Overordnet ledelse af pengeinstitut, del 1

8. december 2014 1 ✗ Overordnet ledelse af pengeinstitut, del 2

13. januar 2015 1 ✗ Kreditholdninger

14. januar 2015 ? Temaopgaven

3. & 4. februar 2015 2 ✗ Personlig gennemslagskraft  og SalgsSelvledelse, del 1

3. marts 2015 1 ✗ Personlig gennemslagskraft  og SalgsSelvledelse, del 2

4. marts 2015 1 ✗ Personlig gennemslagskraft i skrift, del 3

28. april 2015 1 ✗ Personaleledelse m/ ekstern, del 1

27. maj 2015 1 ✗ Personaleledelse m/ ekstern, del 2

8. september 2015 1 ✗ Marketing og kommunikation, del 1

9.september 2015 1 ✗ Marketing og kommunikation, del 2

6. oktober 2015 1 ✗ Personaleledelse – internt
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Nadia startede i vores talentudviklingsprogram 
i august 2014, hvor hun i rygende fart gik fra 
en stilling som kunderådgiver til privatkun-
dechef og allerede i december samme år blev 
ansat som afdelingsdirektør i Strib, da tidligere 
afdelingsdirektør Lone Søgaard Jeppesen valgte 
at trappe ned.

- Det er et kæmpe skulderklap og giver en stor 
motivering at deltage i udviklingsprogrammet. 
Og selvom jeg er midt i talent-forløbet, har det 
klædt mig rigtig godt på til min nye rolle som 
afdelingsdirektør. Den opbakning og støtte, jeg 
har mærket fra mine kolleger på min rejse, har 
været helt fantastisk, fortæller Nadia.  

Grænseoverskridende udfordringer
Udover faglige kurser, hvor talenterne lærer om 
det strategiske ved driften af et pengeinstitut, 
har de arbejdet meget med personlige udvik-
ling. Her ligger fokus på personlige styrker og 
udfordringer, der skal klæde talenterne på til 
lederjobbet. For Nadia har undervisningen 
udviklet hendes syn på sine kompetencer og 
fremtidige udvikling.

- Vi har reflekteret over og arbejdet med en 
masse personlige oplevelser og udfordringer på 
mange forskellige måder og præsenteret dem for 
hinanden – det synes jeg godt kunne være lidt 
grænseoverskridende til at starte med, men det 
har givet mig et rigtig godt billede af, hvad der 
motiverer mig, og hvilke styrker jeg har i forhold 
til at være leder og ikke mindst hvilke begræns-
ninger, jeg skal være opmærksom på. 

Betydningen af et mentorskab
Nadia er tilknyttet afdelingsdirektøren i 
Esbjerg, Mikael Breinholt Juhl, der er hendes in-
terne mentor i forløbet. Mentorskabet fungerer 
som en form for vidensrum, hvor Nadia har 
mulighed for at blive inspirereret og trække 
på Mikaels erfaring, og derudover er Nadia og 

Mikaels personlige og faglige forskellighed med 
til at udvikle dem begge. Samtidig spiller Mikael 
en rolle som ’djævlens advokat’, der stiller de 
kritiske spørgsmål.

- Jeg ville gerne selv have haft en mentor i mine 
første år som leder, og jeg har haft megen spar-
ring med Nadia, inden hun blev privatkundechef 
og efterfølgende valgte at søge stillingen som 
afdelingsdirektør. Da Nadia kom og fortalte 
tankerne om at søge stillingen som afdelingsdi-
rektør, sagde jeg til hende – det er nu, jobbet er 
der, så det er nu, du skal søge det! Det værste, 
der kan ske er, at du beholder dit nuværende 
job, som du er glad for. Og jeg er overbevist om, 
at hun har haft en god oplevelse i hele forløbet, 
fortæller Mikael, der har drejet sin mentorrolle 
en halv grad efter Nadia blev afdelingsdirektør 
midt i forløbet:

- Jeg har bevidst valgt, at Nadia skal have lidt ro 
og mulighed for at lande som afdelingsdirektør. 
Den seneste tid har min mentorrolle derfor be-
stået af at ringe et par gange og spørge, hvordan 
det går og tage en snak om dagligdagens rutiner 
og udfordringer. Nadia og jeg er forskellige på 
mange områder, så selvom jeg har erfaring med 
at være leder, lærer jeg også selv noget af Nadia 
og hele processen.

Ledelse ligger i generne
Nadia har mere end 12 års erfaring i finans-
branchen, og hvis navnet Brønserud klinger 
velkendt i forbindelse med Middelfart Spa-
rekasse, så er det ikke helt forkert. Nadia er 
datter af tidligere adm. direktør Hans Erik 
Brønserud, der stod i spidsen for Middelfart 
Sparekasse i over 30 år, indtil han gik på pen-
sion i 2012. 

Nadia og de andre talenter afslutter forløbet i 
efteråret 2015. 

nadIa er klædt på  
tIl lederrollen
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Et af Sparekassens talenter 

er 35-årige Nadia Brønserud 

Esmann, der har været ansat i 

Strib-afdeling siden 2010. På 

en uge gik hun fra en stilling 

som rådgiver til privatkunde-

chef til afdelingsdirektør.
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Chefkonsulent Kim Langvad fra konsulentfir-
maet KimBridge har stor erfaring inden for 
talentudvikling. Han har fulgt talentudviklings-
programmet fra den spæde start og fortæller 
her om sin oplevelse med MS Talent Akademi.
Det var med stor respekt, jeg første gang hørte 
om MS Talent Akademi, og da jeg kørte hjem fra 
det første møde, var der én tanke, der over-
skyggede alle andre: ”Den her opgave skal være 
min!”. Med andre ord fandt jeg, efter det første 
møde med Helle Gregersen og Henrik Nygaard, 
udfordringen meget interessant og spændende.

Jeg har arbejdet med talentudvikling i andre 
sammenhænge, men optaktsarbejdet i Middel-
fart Sparekasse var løftet op på et professionelt 
niveau, som på flere områder overskygger, hvad 
jeg tidligere har været involveret i. Jeg kunne 
mærke, at Sparekassen bare VILLE det her.
Og det videre arbejde i processen, mødet med 
ansøgerne til MS Talent Akademi, den øverste 
ledelses involvering i projektet, de udvalgte 
kandidaters interesse for at komme i gang, 
mentorernes seriøsitet i MS Talent og endelig 
de første moduler, der er blevet gennemført, 
har bekræftet, at talentudviklingen har fået en 
stor plads i organisationen.

MS Talent er ikke for sjov, men det er ikke den 
værste måde at lære på, hvis det undervejs op-
leves som sjovt og spændende. Men der hviler 
helt klart nogle forpligtelser og forventninger 
på først og fremmest de 4 kandidater, der er 
udvalgt til at være en del af MS Talent. Det gør 
der naturligvis også i større og mindre grad på 
hele organisationen. Og forpligtelserne er der 
bestemt også i forhold til os, der har fået ansva-
ret for de enkelte moduler.

Noget af det, jeg finder interessant og ny-
tænkende i forløbet, er, at de fire kandidater 
ikke udvikles ”isoleret” i et ”lukket” hold. Hol-
det suppleres hver gang op med kolleger, der i 
dag allerede sidder i et lederjob samt medar-
bejdere – alle med individuelle behov og moti-
ver for at deltage på ét eller flere af modulerne i 
MS Talent. Det er mit indtryk, at alle parter har 
fået udbytte af at blande holdene.

Jeg får til stadighed mange forskellige reaktio-
ner, når jeg taler med andre organisationer om 
talentudvikling. Nogle steder anser man alle 
medarbejdere for at være talenter. I enkelte or-
ganisationer kender jeg en del medarbejdere og 
ved med sikkerhed, at alle ikke er og ikke skal 

fra nuværende til ønsket tilstand

mS talent forplIGter 
alle Involverede
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Hjem  Publikationer & events  Blog & nyheder  Skab et stærkere Talent Brand 

Skribent Jakob Lundvig Færch Oprettet 27 marts 2015
At skabe et stærkt Talent Brand er højt på dagsordenen blandt Danmarks Bedste 

Arbejdspladser®. Men hvad skal der til for at realisere dette?Start med jeres eksisterende medarbejdere. Det er nemlig virksomhedskulturen, herunder 

værdierne og kulturen, der danner grundlaget for jeres Talent Brand. Det handler således om 

at eksplicitere virksomhedens organisatoriske identitet og at formidle denne eksternt, således 

at potentielle medarbejdere, kunder og andre stakeholders tiltrækkes og fastholdes (Madsen 

& Lauring, 2008).

Formidlingen af kulturen kommer til at spille en vigtigere rolle de kommende år og det handler i høj grad om 

at skabe autencitet i virksomhedens budskaber. De mange aktører og sociale medier har nemlig gjort det tæt 

på umuligt at styre kommunikationen. Netværk bliver dermed den afgørende faktor for at få budskaberne 

frem, og de eksisterende medarbejdere spiller en vigtig rolle i denne proces. Det er derfor værd at overveje, 

hvad medarbejderne vil fortælle videre til venner og bekendte om arbejdspladsen.
Allerede i 2005 definerede Brett Michington, employer branding som: "the image of your organisation as a 

'great place to work'". I dag er Talent Brand lige så meget i fokus, men et stærkt talent brand hænger tæt 

sammen med virksomhedens employer brand og dermed omdømme som en god arbejdsplads:
Den gode arbejdsplads er vigtigere end prestige. Linkedin Talent Trends 2014 viser, at danske LinkedIn 

brugere prioriterer virksomhedens omdømme som en god arbejdsplads højere end, at virksomheden er 

prestigefyldt. 62% af de danske respondenter svarede således, at det vigtigste for dem, hvis de skulle søge 

et nyt job var, at virksomheden var kendt som en god arbejdsplads, mens kun 7% svarede, at det vigtigste for 

dem var, at virksomheden var prestigefyldt.
Virksomheder er tilbøjelige til at se sig selv i et mere positivt lys, end medarbejderne. En Stepstone 

undersøgelse fra 2011 viste, at 95% af de adspurgte havde undersøgt deres nye arbejdsgivers omdømme 

inden de sendte en ansøgning, og 46% mente at arbejdsgiverne tegnede et for positivt billede af 

arbejdspladsen. Denne kløft kan få konsekvenser for medarbejdertilfredsheden og for virksomhedens 

omdømme, hvilket bør tænkes ind i en employer branding strategi. Hvis kandidaternes oplevelse af 

arbejdspladsen efter ansættelse ikke lever op til det forventede, kan det medføre et brud i den "psykologiske 

kontrakt" mellem medarbejder og virksomhed og dermed have en negativ indflydelse på medarbejderens 

engagement.

Hvad skal der til for at skabe en god arbejdsplads og dermed et stærkere Talent Brand?
1. "Walk the talk": Sæt handling bag ordene og skab en arbejdsplads, hvor der er fokus på tillid, stolthed og 

fællesskab.

2. Styrk samarbejdet mellem HR, kommunikation og marketing. I forbindelsen med opbygningen af jeres 

Talent Brand er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem disse afdelinger, eftersom det kan bibringe 

den autencitet, som er afgørende for at skabe sammenhæng mellem den oplevede virkelighed og 

formidlingen.

3. Tænk tillid ind i alle relationer, processer og initiativer, fra ansættelse og velkomst af nye kolleger over 

kommunikation, medarbejderinvolvering til den daglige anerkendelse og påskønnelse af medarbejderne.

4. Fokuser på medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, og husk jævnligt at spørge ind til 

medarbejdernes oplevelse. Hvis de eksisterende medarbejdere oplever, at det er en god arbejdsplads, vil de 

højst sandsynligt også kommunikere dette videre til omverdenen, og dermed give jer et forspring i kampen 

om de næste talenter.

Med andre ord, skab et miljø, hvor medarbejderne trives i en sådan grad, at de har lyst til at dele det med 

andre.
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være talenter. Det er positivt at udvikle interne 
ledere og specialister. For kommende lederes 
vedkommende kan man ikke være godt nok for-
beredt til at træde ind i et lederjob. Jeg har mødt 
mange ledere, som ikke vidste, hvad de gik ind 
til. Og for nogles vedkommende skulle de måske 
aldrig have været ledere. 
Den situation er der større sandsynlig-
hed for at undgå med et seriøst talent-
udviklingsarbejde. Det er ”omkost-
ningsfrit”, hvis et talent undervejs 
finder ud af, at ledelse ikke er ham 
eller hende. Og for de medarbejdere, 
der en dag skal byde velkommen til 
en ny leder, er det bestemt at fore-
trække, at medarbejderne siger vel-
kommen til en kompetent person.

Fra den spæde start i projektet var 
det vigtigt for mig som ekstern 
konsulent, at få en fornemmelse 
af, at der grundlæggende var VIL-
JE og KOMPETENCE tilstede i for-
hold til kandidaterne, der skulle 
udvælges til MS Talent. Dette er 
en klar forudsætning, hvis det 
skal lykkes "at samle solstrå-
lerne i et brændpunkt, der kan 
bringe vandet i kog". Og det må 
jeg konstatere er tilfældet, og 
dermed har det været en for-
nøjelse hver gang, jeg er kørt 
til Middelfart. Jeg har derud-
over følt mig som ”en del af 
huset”, og det gør, at det ikke 
er svært at tage ejerskab for 

MS Talent Akademi. Derfor ser jeg frem til det 
videre forløb med stor interesse. Og de gange, 
jeg har været involveret i talentudviklinger 
rundt omkring, kan jeg efterfølgende ikke lade 
være med at følge interesseret med i, hvordan 
det går ”mine talenter”. Og det gælder også de 4, 
vi er i forløb med lige nu.
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Med ankomsten af en ny direktør i 2012, udarbejdelsen af en ny kundefokuseret 
strategi i 2013 samt det faktum, at 38 % af medarbejderne efter 2013 var nye, 
følte ledelsen, at tiden var moden til at revitalisere selvledelse i Sparekassen. 
Bogen Strategisk Selvledelse var netop udkommet og ramte nogle af de ud-
fordringer, som vi havde brug for at italesætte på ny.

Formålet med lederseminariet 
•  Videreudvikle det fælles ledelsessprog i ledelsessteamet
•  Skabe øget forståelse for strategisk selvledelse og for, hvordan selvledende 

medarbejdere skal ledes
•  Øge bevidsthed om betydning af egen selvledelse for udøvelse af ledelse

Alle medarbejderne fik udleveret bogen og 
blev inviteret til Medarbejderdag. Anders og 
Michael holdt et indlæg om, hvad betydningen 
af et ændret fokus fra Selvledelse til Strategisk 
Selvledelse kunne betyde for os, og hvad det 
ville kræve af medarbejderne og lederne. 

Der blev arbejdet i grupper med fokus på, 
hvilke kompetencer den enkelte medarbejder 
skulle have for at være en Strategiske selv-
ledende medarbejder, men også med hvad 

medarbejderne kunne forvente af lederne.  
Der var nedsat en projektgruppe med 2 
repræsentanter fra den brede ledergruppe 
samt 2 medarbejdere. Gruppen bearbejdede 
materialet fra Medarbejderdagen og indstil-
lede til ledelsen, at næste skridt i processen og 
revitaliseringen skulle være et seminar med 
Den brede ledergruppe.

Et seminar med følgende formål: 

Eea H. Vestergaard samt Bent Hørby har ønsket at bidrage til den videre udvikling af

Strategisk Selvledelse i Middelfart Sparekasse. De er nu begge deltagere i gruppen. 

Strategisk selvledelse - Ledelse mellem frihed og forretningOvennævnte er titlen på den bog, som vil danne grundlag for den faglige del af medarbejderseminaret den 28. september 2013. 

Frem mod seminaret vil bogen være den forberedelse, der skal gøre os alle klar til at finde vores nye 

fælles platform og sprog for, hvad selvledelse er i Middelfart Sparekasse anno 2013. 
Såfremt du ikke har mulighed for at læse bogen, vedhæftes artikelen "Giv plads til selvledelse", samt de læse-noter Ouafa Rian 

lavede, da hun læste bogen og forberedte det netop afholdte seminar for den brede ledergruppe. 

Der etableres en arbejdsgruppe, som i første omgang har til opgave at udarbejde et oplæg til ledelsen om, hvordan der kan arbejdes 

videre med selvledelse i Middelfart Sparekasse efter medarbejderseminaret. Lone S. Jeppesen vil repræsentere Den brede ledergruppe i arbejdsgruppen, og undertegnede deltager i gruppen som fagansvarlig. 

Derudover ønsker vi at inddrage en medarbejderrepræsentant u/ ledelsesansvar i gruppen. Indledende møde i arbejdsgruppen er 

fastlagt tilden 26. august, kl. 08.30 - 10.30.Hvis du ønsker at deltage i planlægningen af den videre proces med "Strategisk Selvledelse", skal du sende en email til 

HLG@midspar.dksenest den 5. juli 2013.
Såfremt der er flere interesserede, vil der blive trukket lod. Helle Lund Gregersen 

Medarbejder til gruppen "Strategisk selvledelse" er 
fundet.....!!

Helle Lund Gregersen , 08-07-2013 15:51, Samfundsværdi 

Rediger | Slet | 

2013_05 Giv plads til selvledelse.pdf MS Læse noter Strategisk Selvledelse.docx 
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Du	  invites	  hermed	  til	  årets	  medarbejderseminar!	  Vi	  glæder	  os	  til	  at	  tilbringe	  
en	  spændende	  dag	  sammen	  med	  jer	  alle.	  	  Peter	  &	  Martin	  	  	  	  	  
Dato:	  Lørdag	  den	  28.	  september	  2013	  	  Sted:	  Middelfart	  Resort	  &	  Konferencecenter,	  Oddevejen	  8,	  5500	  Middelfart	  
	  
Program:	  
	  
09.30	  –	  10.00	   Velkomst	  v	  /	  Martin	  	  
10.00	  –	  14.00	   Strategisk	  Selvledelse	  v/	  Anders	  Raastrup	  Kristensen	  og	  Michael	  Pedersen	     

                                             
  

	  
14.00	  –	  16.30	   Socialt	  arrangement	  	   	   (Information	  følger)	   

   

 
	  
	  
16.30	  –	  17.30	   Evt.	  Omklædning	  

medarbejderSemInar 2013

Efter et oplæg fra de to forfattere til bogen "Strategisk Selvledelse - ledelse mellem frihed og forretning" 

arbejdede vi i det efterfølgende gruppearbejde med spørgsmålene?

1) Hvad skal vi kunne for at lede og udvikle os selv, og skabe de rigtige resultater for Sparekassen? 

2) Hvilke ledelseskompetencer vil du efterspørge som selvledende medarbejder hos din daglige ledelse?       

I en prioritering af en række nøgleord nåede grupperne frem til, at følgende er de vigtigste egenskaber 

- Proaktiv
- Forretningsorienteret

- Faglig kompetent

- Modtagelig for ledelse

- Tage ansvar.

Disse nøgleord er efterfølgende indarbejdet i det nye MUS-koncept, der allerede er afprøvet med stor succes.

I næste face skulle grupperne komme med bud på udfordringer ved Strategisk Selvledelse i Middelfart 

Sparekasse.

De mange forslag er bearbejdet i en arbejdsgruppe bestående af Lone Søgaard Jeppesen, Eea Haldan 

Vestergaard, Helle Lund Gregersen og Bent Hørby.

Foreløbig er forlagene opdelt i fire grupper: 1) Vision/mål 2) Ledelse 3) Medarbejdere 4) Kultur.

Hvilken ledelseskompetence vil du efterspørge?

Til dette spørgsmål kommer grupperne på medabejderseminaret frem til følgende: 

- Få det bedste frem i andre    

- God forretningsforståelse        

- Udvise tillid                 

- Beslutningsdygtig       

- Fokus på afdelingens mål.

Derefter kommer grupperne med nogle forslag til hvad skal der til for, at du ved, hvordan du kan bidrage til 

visionen "Bedst til kunder" gennem dine opgaver og handlinger?

Disse forslag har arbejdsgruppen opdelt i emner der vedrører 1) Ledelse 2) Medarbejdere 3) 

Uddannelse/udvikling.

På et afsluttende møde den 7. november vil arbejdsgruppen sammenfatte de mange input til en konklusion og 

levere et oplæg til nogle prioriterede indsatsområder.

Efter gruppearbejdet på medarbejderseminaret den 28.09 -

netop nu

Bent Hørby , 11-10-2013 13:09, HR 

Rediger | Slet | 
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Lederudviklingsseminar
	  om	  strategisk	  selvledels

e	  –	  Middelfart	  Sparekass
e	  

	  

Program	  31.03.2014:	  

	  
9.00	  –	  9.30	   Velkomst	  ved	  Martin	  

	  
9.30	  –	  9.45	   Hvad	  var	  det	  nu,	  strategisk	  selvledelse	  er?	  

	  
9.45	  –	  12.15	   Vi	  skal	  kunne	  lede	  os	  selv	  for	  at	  lede	  andre	  

	  
12.15	  –	  13.15	   Frokost	  

	  
13.15	  –	  14.45	   Fælles	  opsamling	  

	  
14.45	  –	  15.40	   Skabe	  forståelse	  for	  det	  fælles	  formål	  

	  
15.40	  –	  16.10	   Hvordan	  omsætter	  jeg	  strategi	  2015	  i	  hverdagen?	  

	  
16.10	  –	  16.40	   Walk	  and	  talk	  

	  
16.40	  –	  17.40	   Ti	  gode	  ideer	  til	  at	  omsætte	  strategi	  til	  handling	  

	  
17.40	  –	  18.00	   Opsamling	  på	  dagen	  

	  
18.30	  -‐	  	   ??	   Middag	  

	  
	  
Program	  01.04.2014:	  

	  
Der	  serveres	  morgenmad	  fra	  kl.	  7.00.	  

	  
9.00	  –	  9.30	   Godmorgen!	  Hvad	  lærte	  vi	  i	  går?	  

	  
9.30	  –	  10.30	   Michael	  og	  Anders	  svarer	  på	  de	  spørgsmål,	  der	  blev	  stillet	  

afslutningsvis	  første	  dag	  

	  
10.30	  –	  11.30	   Hvordan	  leder	  vi	  selvledende	  medarbejdere?	  

	  
11.30	  –	  12.30	   Hvad	  vil	  jeg/vi	   gøre	  anderledes	  i	  morgen?	  

	  
12.30	  –12.45	   Afrunding	  med	  Anders	  og	  Michael	  

	  
12.45	  –	  13.30	   Frokost	  

	  
13.30	  –	  16.00	   Evt.	  møde	  i	  den	  brede	  ledergruppe	  –	  hvis	  der	  opstår	  emner	  til	  debat	  

eller	  orientering	  
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Bogen ”Strategisk selvledelse – ledelse mellem 
frihed og forretning er skrevet af

Michael Pedersen,  
Lektor, CBS

Anders Raastrup Kristensen,  
Adjunk, CBS

Vi udgav vores bog Strategisk selvledelse – le-
delse mellem frihed og forretning i januar 2013 
(Gyldendal Business, 2013). Til vores store glæ-
de blev vi tæt på sommeren kontaktet af Helle 
Lund Gregersen fra Middelfart Sparekasse, 
der havde læst bogen og fandt, at den passede 
rigtig godt med den udvikling og retning, som 
virksomheden skulle igennem. Som forskere er 
vi rigtig glade for, at vores ideer og tanker kan 
bruges i praksis – og ikke mindst i Middelfart 
Sparekasse – der for os står som Danmarks 
selvledelsesvirksomhed nummer 1. 

I en dansk kontekst er der ikke mange virksom-
heder, der på samme systematiske og gennem-
tænkte måde har arbejdet med selvledelse – og 
der er ingen, som har gjort det så eksplicit og 
over så mange år, som det er tilfældet i Middel-
fat Sparekasse. Dette arbejde er glimrende be-
skrevet i bogen Selvledelse 1+1 er af og til mer´ 
end to (Forlaget Ankerhus, 2004). Vi var derfor 
også stolte over, at Middelfart Sparekasse har 
fundet inspiration i vores bog til deres fortsatte 
arbejde med selvledelse. 
Middelfart Sparekasse har inviteret os til at 

holde to seminarer om Strategisk selvledelse. 
Det første seminar for medarbejdere blev af-
holdt over en dag i oktober 2013, og det andet 
seminar for den udvidede ledergruppe blev 
afholdt over to dage i marts-april 2014. 

Til medarbejderseminaret deltog alle ansatte i 
virksomheden. Over fem timer holdt vi oplæg 
med forskellige processer om strategisk 
selvledelse, medarbejdernes selvledelses-
kompetencer og hvordan lederne skulle lede 
selvledende medarbejdere. Fokus på seminaret 
var på medarbejderne og få sat fokus på, at 
selvledelse begynder med fællesskabet og det 
fælles formål, som alle ansatte arbejder på at 
opnå. Vores oplevelse var, at den overordnede 
strategiske målsætning om at være bedst til 
kunder i høj grad levede hos medarbejderne. 
Igennem seminaret hørte og så vi, hvordan 
medarbejderne engageret og oprigtigt talte om 
og diskuterede, hvordan de i deres konkrete 
arbejdsopgaver og prioriteringer kunne være 
bedst til kunder. Den mest rammende oplevelse 
var på et tidspunkt, hvor vi spurgte alle 250 
medarbejdere om, hvad deres strategiske vision 

Efter lederseminariet spurgte vi Anders Raastrup Kristensen og Michael 
Pedersen, om de kunne beskrive deres indtryk af mødet med Sparekassen.  
Vi modtog følgende materiale, som har skabt en enorm stolthed internt.  
(Det er selvfølgelig blevet delt med alle medarbejderne)
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er. Der kom et brøl tilbage mod os – ”Vi vil være 
bedst til kunder!” Vi har stillet dette spørgsmål 
til både medarbejdergrupper og ledergrupper i 
mange virksomheder – og har aldrig oplevet et 
så klart svar. Det er imponerende. 

Den amerikanske professor John Kotter har i 
en undersøgelse spurgt medarbejdere, om de 
kendte virksomhedens vision. Medarbejderne 
fik tre muligheder, hvoraf den ene mulighed var 
visionen i deres virksomhed. Medarbejderne 
svarede rigtigt i 33% af tilfældene. I Middelfart 
Sparekasse er de nok tættere på 100%. Det er 
unikt. Men hvad der var endnu mere bekræf-
tende var, at medarbejderne var i stand til at 
fortælle, hvad de skulle gøre, og hvordan de 
skulle arbejde for at leve op til visionen. Det 
fortæller os, at visionen og strategien i høj grad 
lever hos medarbejderne. Den er noget, som 
medarbejderne handler i forhold til og ikke 
nogle ligegyldig ord på et stykke papir. 

Lederseminaret blev holdt over to dage med 
deltagelse af Den brede ledergruppe. Program-
met for dagene satte fokus på temaerne: 

1)   du skal kunne lede dig selv for at kunne lede 
andre, 

2)   hvordan skaber vi en strategi, der lever hos 
medarbejderne?, og 

3)   hvordan leder vi selvledende medarbejdere? 

Seminaret var præget af fordybelse i egen ledel-
sespraksis samt udvikling af nye eller tilpasninger 
af nuværende ledelsespraksiser og -platforme for 
at arbejde strategisk med ledelse af selvledende 
medarbejdere. Deltagerne var særlig gode til at 
reflektere over deres nuværende ledelsespraksis. 
Det kendetegnede også seminaret, at deltagerne 
formåede at diskutere med hinanden på en god 
og åben måde. Særlig var de gode til at sætte 
fokus på, hvordan de hver især bedst kunne få 
omsat og gjort strategien for Sparekassen endnu 
mere levende i hverdagen, end den allerede var. 
Seminaret udmundet i en masse gode konkrete 
ideer fra deltagerne til, hvordan de kunne bruge 
deres nuværende ledelsespraksis såsom morgen-
møder, mus-samtale eller feedback på projekter 
som udgangspunkt for at diskutere den enkelte 
medarbejders selvledelse i forhold til den strate-
giske satsning. 

Udover disse to seminarer så ved vi, at Mid-
delfart Sparekasse har arbejdet indgående med 
at omsætte og styrke strategisk selvledelse i 
relation til udvikling af nyt MUS-koncept, samt 
har introduceret nye medarbejdere til tanke-
gangen gennem kursusforløb. 

Vi har i forbindelse med udgivelsen af bogen 
holdt mere end 85 oplæg og seminarer for 
forskellige offentlige og private virksomheder. 
Vores oplevelse er, at Middelfart Sparekasse er 
en helt unik virksomhed. 

Virksomheden er kendetegnet ved en helt 
særlig kultur, som forener menneskelig 
åbenhed og imødekommenhed med et 
stærkt forretningsmæssigt fokus. Folk er 
sammen, fordi de vil noget sammen, men de 
vil ikke opnå målene på bekostning af hin-
anden. Der er derfor et meget stærkt fokus 
på fællesskabet i Sparekassen – og der er 
ikke noget eller nogen, der er over fælles-
skabet. Vi oplever, at strategisk selvledelse 
er blevet levende uden for bogens verden i 
Middelfart Sparekasse. Det er en meget stor 
glæde for os – og en stor inspiration til kom-
mende forskningsarbejder.
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balancen mellem  
arbejdSlIv oG prIvatlIv

8a: Hvordan hjælper arbejds-
pladsen medarbejderne til at 
balancere arbejdsliv og privatliv? 

Børnedeltid
Medarbejdere med børn under 12 år har mulig-
hed for at få nedsat arbejdstid. Arbejdstiden 
kan nedsættes til 30 timer pr. uge i en periode 
på 3-12 måneder. Perioden kan også opdeles i 
4 perioder á 3 måneder.

Graviditet og barselsorlov
Vi har oplevet, at flere medarbejdere har haft 
udfordringer ved at vende tilbage til arbejds-
pladsen efter endt barsel. Det er meget indivi-
duelt, hvad årsagen er, men vi har konstateret, 
at frygten for manglende tilhørsforhold til 
Sparekassen spiller en væsentlig rolle. Afde-
lingslederen skal derfor sikre, at der er en 
løbende kontakt med medarbejderen igennem 
hele barselsperioden. Det er med til at sikre en 
tilknytning til kollegaerne under barselsperio-
den. Det er ligeledes vigtigt, at medarbejderne 
ved, at der er plads til dem, når de kommer til-
bage.  Sparekassen har et intranet, hvor stort set 
al intern information foregår. Dette har medar-
bejderen adgang til under barselsorlov, og flere 
giver udtryk for, at det har været vigtigt for dem 
at have muligheden for at kunne følge lidt med. 

Vi oplever ofte en ændring i det behov og de 
ønsker, medarbejderne har til arbejdspladsen 
efter endt barselsorlov. Det kan være et ønske 
om at starte på deltid eller et ønske om mindre 
krævende arbejdsopgaver. Vi forsøger at være 
fleksible, så vidt det er muligt, og efterkomme 
de behov, der kan opstå efter endt barselsor-
lov. Aftaler om at vende tilbage til Sparekassen 
på ændrede vilkår indgås i samarbejde med 
medarbejderen og baseres på den individuelle 
situation. 

8. omSorG

Der er i overenskomsten 

gode vilkår ved barsels-

orlov – både for mænd 

og kvinder, herunder 

mulighed for deltids-

ansættelse i en periode 

efter endt barselsorlov.

I 2014 har 8 mandlige og 4  

kvindelige medarbejdere benyttet  

sig af muligheden for barselsorlov.
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De 4 uger skal afholdes inden for de første 14 uger 
efter fødslen. OBS! De første 2 uger er lovbestemt fæd-
reorlov, mens de sidste to uger tages fra de 32 ugers 
forældreorlov.

1) Kan delvis udskydes. Se personalehåndbogen ”Graviditet og barsel” for yderligere information.

mor

far

14 uGer
Barselsorlov
OBS! Første 2 uger er pligtige at afholde

32 uGer
Forældreorlov 1)

fødSel/terMin
(fødselstidspunktet er sidste dag i graviditetsorloven)

fUld løn fUld løn i 26 Uger daGpenGe 20 uGer

4 uGer
Graviditets- 
orlov

2 uGer
Fædreorlov
fUld løn

2 uGer
Forældreorlov
fUld løn

Varsling ifm. graviditet og orlov
Mor: 3 mdr. før forventet termin gives besked 
om graviditet. Senest 8 uger efter fødsel skal  
arbejdsgiver informeres om ønske om place-
ring af forældreorlov.
Far: 4 uger før tidspunkt for forventet påbegyn-
delse af fædreorlov
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Regeringen valgte i efteråret 
2013 at droppe løftet fra rege-
ringsgrundlaget om at binde op 
til 12 ugers barsel til fædre. Si-
den har barselsspørgsmålet væ-
ret lagt på is. Også selvom der i 
økonomi- og indenrigsminister, 
Morten Østergaards, radikale 
bagland faktisk er flertal for at 
gennemføre en øremærkning.  
Morten Østergaard står dog 
fast på ikke at gennemføre det.

Fædrebarslen har længe været 
fagbevægelsernes hjertebarn, og 
LO er da heller ikke ret tilfredse 
med at spørgsmålet nu er lagt 

Fædrebarsel 
lagt på hylden

tekst: rune heidtmann

ruhe@erhvervsavisenfyn.dk

Om far holder barsel, er ifølge 
LO et spørgsmål om kulturen 
på arbejdspladsen. På nogle små 
private virksomheder, kan der 
herske en kultur, hvor der bliver 
set ned på, at far tager mere end 
14 dages barselsorlov.

- Det har gjort os          mer

Barsel: Selvom vi 
bryster os af at være 
fremme i ligestillings-
skoene i Danmark, 
er der stadig langtfra 
ligestilling på barsels-
området. Regeringen 
vil ikke røre fædrebar-
slen. Og arbejdsmar-
kedets parter er nået så 
langt, som de kan

 
 
tekst: rune 
heidtmann

ruhe@er-
hvervsavisen-
fyn.dk

Barsel  
til mænd

på hylden:
- Overenskomstmæssigt har 

vi vredet så meget ud af arbejds-
giverne, som vi kan. Vi kan ikke 
få mere på det her område. Fordi 
hvis far skal have mere barsel, så 
skal mor også have noget, og så 
bliver regningen pludselig dob-
belt så dyr, end hvis vi blot øre-
mærker barsel til far, siger Lise 
Johansen fra LO.

I Dansk Arbejdsgiverforening 
er man enige med LO i, at over-
enskomsterne har fundet sin 
ligevægt på barselsområdet:

- Fagforeningerne har de sid-
ste tre eller fire forhandlingsrun-
der ønsket sig noget på barsel til 
fædre. De har fået lidt, men så 
har vi også fået noget et andet 
sted. Sådan er det i en forhand-
ling, siger Lise Bardenfleth, 
chefkonsulent i DA.

- Vi er altså der, hvor hvis vi for 
alvor skal have mere ligestilling 
på netop barselsområdet, så skal 
lovgiverne gribe ind, siger Lise 
Johansen fra LO.

Far får sjældent barsel
Grunden til at lønmodtageror-
ganisationerne ønsker sig mere 
barsel til fædrene ligger i stati-
stikken: Hver fjerde far tager slet 
ikke barsel. Og når mødre og 
fædre deles om barslen, så hol-
der kvinderne i gennemsnit 295 
dage. Mændene tager 36 dage. 
Det er næppe ligestilling, og det 
er ikke et frit valg i familierne 
som gør, at statistikken ser sådan 
ud, men vanetænkningen og 
kulturen på arbejdspladserne, 
mener LO.

- Der er en del små og mel-
lemstore virksomheder, der 
endnu ikke har kultur for, at 
mændene naturligvis tager de-

res del af en barsel. Der bliver 
set ned på dem, og nogle steder 
er ansættelserne også løse, og 
mændene frygter, at en barsels-
orlov senere bliver grund til en 
fyreseddel, siger konsulent i LO 
Lise Johansen.

Den opfattelse deler Dansk 
Arbejdsgiverforening slet ikke:

- Vi oplever, at de fædre, der 
gerne vil have mere barsel, er 
akademikere. Næsten alle an-
dre fædre fravælger aktivt, at 
holde mere barsel. Og det synes 
vi er forældrenes eget valg. Man 
skal ikke trække barsel ned over 
hovedet på folk, hvis de er fami-
lierne vælger noget andet, siger 
Lise Bardenfleth.

Tag fat i kulturen
LO mener, at familierne ofte 
ikke har noget reelt valg, at det 
er kulturen på arbejdspladserne, 
der dikterer. Den kultur bliver 
de små virksomheder nødt til at 
adressere, mener LO. Hvis man 
vil have bæredygtig vækst, så skal 
familielivet med:

- Der er mange undersøgelser 
som klart viser, at hvis mor og far 
deler mere ligeligt om barslen, så 
nedsætter det risikoen for skils-
misse efter en fødsel. At deles om 
barsel er godt for familielivet, 
det er godt for ligestillingen, og 
i sidste ende er det også godt for 
arbejdsmarkedet, der har med-
arbejdere, som kommer fra en 
solid base, siger Lise Johansen.

På trods af uenighederne er 
DA og LO enige om, at der nu 
ikke kommer nogen stor ud-
vikling på barslesområdet før 
lovgivningen ændres.

I lidt over halvdelen af alle familier delermor og far barslen imellem sig.
Såmange dage holdermor og far barsel:

Sådanfordelermorogfarbarslen

Barseltilbørnfødt iåret: Dagesbarseltil far Dagesbarsel tilmor

2003 25 299

2004 25 292

2005 29 299

2006 30 299

2007 31 299

2008 34 298

2009 36 296

2010 38 292

2011 36 295

» Overenskomst-
mæssigt har 

vi vredet så meget 
ud af arbejdsgiverne, 
som vi kan. Vi kan ikke 
få mere på det her 
område. Fordi hvis far 
skal have mere barsel, 
så skal mor også have 
noget, og så bliver 
regningen pludselig 
dobbelt så dyr, end 
hvis vi blot øremærker 
barsel til far. 
 lise johansen, lo

Sådan en kultur blev Mads 
Lindskov Petersen fra Middel-
fart ikke udsat for. Han havde 
ikke nogen betænkeligheder, da 
han meddelte sin arbejdsgiver, 
at han gerne ville holde barsel. 
Han er erhvervsrådgiver i Mid-
delfart Sparekasse, og der er det 
meget normalt at faren tager den 
barsel, som han kan.

- Vi har en kultur her i ban-
ken, som gør, at jeg ikke engang 
tænkte over, om der skulle være 
negative konsekvenser ved, at 
jeg gjorde det. Der er jo hele 
tiden nogen, som er på barsel, 
siger Mads Lindskov Petersen.

Det har gjort, at han har kun-
net nyde den tid, som han har 
haft med sin søn Valdemar.

Valdemar var Mads Lindskov 
Petersen og konen Henriette 
Harders’ første barn. 

En hård omvæltning, men det 
hjalp, at de var to, som kunne 
koncentrere sig om ham:

- Henriette glædede sig til at 
komme på arbejde igen efter de 
ni måneder, hun holdt. Det kan 
jeg godt forstå, det er et hårdt 
arbejde at passe på den lille, 
travlere end man lige tror, siger 
Mads Lindskov Petersen.

Men det var ikke kun afløs-
ning af arbejdet med den lille, 
som var positivt:

- Det har givet mig en følelse 
af at være mere for Valdemar nu, 
end jeg ellers ville være, hvis jeg 
ikke havde holdt barsel. Jeg ved 

Barsel: Mads 
Lindskov Petersen 
holdt i alt cirka fire 
måneders barsel. Det 
har styrket hans posi-
tion i hjemmet, siger 
han
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 ✪Mads Lindskov Petersen er en 
af de meget få mænd i Danmark, 
der har valgt at tage meget barsel

 ✪Mads Lindskov Petersen er en 
af de meget få mænd i Danmark, 
der har valgt at tage meget barsel

nu, at jeg sagtens kan passe ham 
og være der for ham præcis ligeså 
godt, som hans mor kan. 

Det giver et større selvværd 
som far, siger Mads Lindsskov 
Petersen.

Økonomien var nem
I banksektoren sikrer de ansat-
tes overenskomst fuld løn under 
barsel. 

Det har Mads Lindsskov Pe-
tersen nydt godt af. 

Han kan sagtens se, at det 
økonomiske også spiller ind i 
familiers overvejelser, når de 
skal afgøre, hvem, der skal tage 
barslen. 

Men selvom han skulle ned 
på dagpengesats i de tre og en 

halv måned, han var på barsel, 
så havde han gjort det alligevel.

- Det har simpelthen givet så 
meget, at jeg aldrig ville und-
være det. Jeg ved nu, hvad det 
betyder, og det kunne jeg ikke 
tænke mig at give op på, siger 
Mads Lindskov.

- Det er faktisk helt normalt 
i min omgangskreds at fædre 
tager barsel. Mange af mine 
venner har gjort det samme, og 
min bror var faktisk på barsel på 
samme tid som jeg. 

Og jeg kan bare se, at det er 
vigtigt for familien, at man gør 
det. 

Det er klart anbefalelsesvær-
digt, siger Mads Lindskov Pe-
tersen. 

» Jeg ved nu, at 
jeg sagtens kan 

passe ham og være 
der for ham præcis 
ligeså godt, som hans 
mor kan. Det giver et 
større selvværd som 
far. 
 mads lindskov petersen, far

» Vi har en kultur 
her i banken, 

som gør, at jeg ikke en-
gang tænkte over, om 
der skulle være nega-
tive konsekvenser ved, 
at jeg gjorde det. Der 
er jo hele tiden nogen, 
som er på barsel.

» Henriette glæ-
dede sig til at 

komme på arbejde igen 
efter de 9 måneder, 
hun holdt. Det kan jeg 
godt forstå, det er et 
hårdt arbejde at passe 
på den lille, travlere 
end man lige tror.

Artikel fra  
Erhvervsavisen Fyn
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nu, at jeg sagtens kan passe ham 
og være der for ham præcis ligeså 
godt, som hans mor kan. 

Det giver et større selvværd 
som far, siger Mads Lindsskov 
Petersen.

Økonomien var nem
I banksektoren sikrer de ansat-
tes overenskomst fuld løn under 
barsel. 

Det har Mads Lindsskov Pe-
tersen nydt godt af. 

Han kan sagtens se, at det 
økonomiske også spiller ind i 
familiers overvejelser, når de 
skal afgøre, hvem, der skal tage 
barslen. 

Men selvom han skulle ned 
på dagpengesats i de tre og en 

halv måned, han var på barsel, 
så havde han gjort det alligevel.

- Det har simpelthen givet så 
meget, at jeg aldrig ville und-
være det. Jeg ved nu, hvad det 
betyder, og det kunne jeg ikke 
tænke mig at give op på, siger 
Mads Lindskov.

- Det er faktisk helt normalt 
i min omgangskreds at fædre 
tager barsel. Mange af mine 
venner har gjort det samme, og 
min bror var faktisk på barsel på 
samme tid som jeg. 

Og jeg kan bare se, at det er 
vigtigt for familien, at man gør 
det. 

Det er klart anbefalelsesvær-
digt, siger Mads Lindskov Pe-
tersen. 

» Jeg ved nu, at 
jeg sagtens kan 

passe ham og være 
der for ham præcis 
ligeså godt, som hans 
mor kan. Det giver et 
større selvværd som 
far. 
 mads lindskov petersen, far

» Vi har en kultur 
her i banken, 

som gør, at jeg ikke en-
gang tænkte over, om 
der skulle være nega-
tive konsekvenser ved, 
at jeg gjorde det. Der 
er jo hele tiden nogen, 
som er på barsel.

» Henriette glæ-
dede sig til at 

komme på arbejde igen 
efter de 9 måneder, 
hun holdt. Det kan jeg 
godt forstå, det er et 
hårdt arbejde at passe 
på den lille, travlere 
end man lige tror.
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Sundhedsforsikring
Alle Sparekassens medarbejdere er omfat-
tet af en sundhedsforsikring. Det betyder, at 
medarbejdere med akut behov for behandling 
har hurtig adgang til denne, og dermed skånes 
medarbejderen i mange tilfælde for langvarige 
og belastende sygeforløb. Udover hurtig be-
handling på privathospital har medarbejderne 
bl.a. hurtig adgang til psykolog, kiropraktor, 
zoneterapeut m.fl. 

Medarbejdernes børn er automatisk omfattet af 
sundhedsforsikringen med samme rettigheder 
indtil det fyldte 24. år. Ægtefæller kan tegne for-
sikringen på særdeles favorable vilkår, ligesom 
medarbejderes børn kan tegne en fortsættelse 
efter det fyldte 24. år. 

Helbredsundersøgelse
Udover sundhedsforsikringen tilbydes alle 
ansatte hvert 3. år en omfattende helbredsun-
dersøgelse og oftere ved behov. Sparekassen 
har en aftale med privathospitalet Mølholm, 
hvor undersøgelsen foregår. 

Undersøgelsen omfatter bl.a.
•  spørgeskema
•   risikovurdering/helbredssamtale (rygning, 

vægt, blodprøver mm.)
•   lymfeknudeforhold
•   hudundersøgelse (modermærker)
•   mundhule, hals og bugorganer
•   kredsløbsforhold på hals og ben

•   blodtryk og 
body mass 
index

•   blodprøver 
til vurdering af 
blodprocent, kole-
sterolprofil, blodsuk-
ker, saltindhold, nyre- og 
leverfunktion

•   urinprøve for sukker, blod og 
hvide blodlegemer

•   hjertekardiogram
•   lungefunktionsundersøgelse
•   skanning af hjertet (ekko-

kardiografi)
•   efter individuel vurdering 

undersøges for blod i 
afføring (kræft i mave-
tarmkanalen)

•   ved alder over 50 år 
udføres arbejdstest (cy-
keltest)

Sparekassen betaler un-
dersøgelsen for medar-
bejderne, mens medar-
bejdernes nærmeste 
familie har mulighed 
for, via egenbetaling, 
at få undersøgelsen 
til samme pris som 
Sparekassen. 

I 2014 har 19 medarbejdere 

benyttet sig af tilbuddet om en 

helbredsundersøgelse. 

16-04-2015 14:03 

Camilla Louise Skov Nielsen
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Fravalg af motionstilbud
Som en del af vores mission om at bidrage 
aktivt til den lokale udvikling har Sparekassen 
aktivt fravalgt at tilbyde gratis motions- og fit-
nessfaciliteter til medarbejderne. Da Sparekas-
sen opererer i forholdsvis små og mindre byer, 
ønsker vi ikke at konkurrere med de tilbud, der 
måtte findes lokalt. 

Influenza vaccination
Som en del af Sparekassens sundhedstilbud til-
bydes medarbejderne gratis influenza-vaccine 
hos egen læge. Vaccinationen må gerne finde 
sted inden for arbejdstiden. 

Muligheden for influenzavaccine er alene et 
tilbud, og Sparekassen fører ikke nogen former 
for statistik over, hvilke medarbejdere der vac-
cineres/ikke vaccineres. 

Lifepal – sundhedsprogram
Lifepal er et online sundhedsprogram, der 
er skabt ud fra visionen om at gøre livsstil-
sændringer vedvarende for alle. Lifepal giver 
mulighed for at få rådgivning og sparring med 
læge, diætist, fysioterapeut og psykolog inden 
for områderne kost, motion, rygning og alkohol. 
Middelfart Sparekasse støtter op om Lifepal, og 
konceptet er blevet præsenteret for medarbej-
derne ved et møde i efteråret 2014. Efterfølgen-
de fik medarbejderne og deres samlever/ægte-
fælle muligheden for at prøve online-værktøjet 
gratis resten af 2014. Herefter kan abonnemen-
tet fortsættes til nedsat pris. 

Sparekassen har alene formidlet tilbuddet og 
fører ikke statistik over, hvor mange medarbej-
dere der benytter eller har benyttet sig af det.

Massage
Alle Sparekassens medarbejdere tilbydes mas-
sageordning på fordelagtige vilkår. Medar-
bejderen betaler selv halvdelen af udgiften til 
behandlingen, dog max. 100 kr. pr. halve time, 
mens Sparekassen betaler resten. Tiden lægger 
medarbejderen selv til. 

Derudover er der endvidere mulighed for mas-
sage via sundhedsforsikringen. 

Morgenmad
Alle medarbejdere har mulighed for – i ar-
bejdstiden – at spise morgenmad hver dag. 
Den fælles morgenmad er med til at styrke 
det sociale fællesskab og giver en god start på 
arbejdsdagen. 

Det er frivilligt for den enkelte, men pausen kan 
ikke ”veksles” til frihed. 

Personalerabatter
Via samarbejdsudvalget er det besluttet, at 
Sparekassen ikke tager imod særlige tilbud til 
medarbejderne om rabatter fra samarbejds-
partnere, herunder kunder, såfremt tilbuddet 
kun er rettet mod Sparekassens medarbejdere. 
Baggrunden er, at vi ikke ønsker nogen risiko 
for, at en medarbejder kommer til at stå i et 
”mellemværende” med kunden. 

Medarbejderne må gerne benytte sig af særlige 
tilbud, såfremt de er tilgængelige for andre, 
f.eks. biografklubber o.lign. 
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Ferie
Alle Sparekassens medarbejdere kan hvert år 
afholde 6 ugers ferie med fuld løn. 
Sparekassens medarbejdere har endvidere 
mulighed for at overføre den 5. og 6. ferieuge 
samt overenskomstbestemte feriedage til det 
efterfølgende ferieår. 45 medarbejdere benyt-
tede sig af muligheden for at overføre ferie fra 
ferieåret 2013/14 til 2014/15. 

Ferietillæg
Ferietillægget er lovreguleret og skal, jf. ferie-
loven, udgøre 1% af den ferieberettigede løn. 
I Middelfart Sparekasse er medarbejdernes 
ferietillæg på 3,25%. 

Omsorgsdage
Alle sparekassens ansatte har, udover 6 ugers 
ferie, 5 årlige omsorgsdage med fuld løn. 

Pension
Medarbejdere omfattet af overenskomster 
indgået mellem Finanssektorens Arbejdsgi-
verforening (FA) og Finansforbundet eller en 
virksomhedsoverenskomst i henhold til hoved-
aftalen mellem FA og Finansforbundet er den 1. 
i måneden efter sit fyldte 18. år berettiget til en 
pensionsordning.
Pensionsbidraget udgør mindst 16,25 %, heraf 
mindst 11 % fra virksomheden. 

Forsikringer
Alle medarbejdere er omfattet af følgende 
forsikringer:
•   Fuldtids ulykkesforsikring inkl. tandskade-

dækning
•   Forsikring ved død og kritisk sygdom
•   Sundhedsforsikring  

(se beskrivelse andetsteds)
•   Røveriforsikring.

Ved dødfald udbetales kr. 150.000 og ved kri-
tisk sygdom udbetales kr. 200.000. 

Medarbejderes børn er endvidere dækket for 
kritiske sygdomme indtil det fyldte 18. år. Ud-
betalingssummen til børn er kr. 50.000.  

Frihed ved børns sygdom
Medarbejdere har ret til fri med løn i indtil 5 
dage ved hjemmeboende barns sygdom. 
Ved hospitalsindlæggelse eller ambulant be-
handling af barn under 18 år, hvor forældrenes 
tilstedeværelse kræves, har medarbejderen ret 
til indtil 2 ugers orlov med fuld løn. Ved behov 
for yderligere frihed gives der orlov uden løn i 
den periode, der er behov for pasning af barnet. 

Orlov til pasning af nærtstående
Hvis en medarbejder med nærtstående, som 
er handicappet, alvorligt syg eller døende, får 
bevilget plejeorlov, udbetaler Middelfart Spare-
kasse fuld løn i perioden. Pensionsindbetaling 
og optjening af ferie sker på normale vilkår 
ligesom orlovsperioden medregnes i medarbej-
derens anciennitet. 
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Der er 39 medlemmer  
i seniorklubben pr. 
01.05.2015.

Seniorklubben
Balancen mellem arbejdsliv og privatliv 
rækker også ind i seniortilværelsen, hvor 
mange ikke har lyst til at slippe arbejdet helt. 
Sparekassen har etableret en seniorklub, som 
er en klub for tidligere medarbejdere, der er 
gået på efterløn eller pension. På den måde 
får de gennem deltagelse i forskellige møder 
og afholdelse af arrangementer mulighed for 
fortsat at være en del af Sparekassen, følge 
udviklingen samt at hjælpe til med ad hoc 
opgaver.

Der bliver løbende udarbejdet særlige 
nyhedsbreve til seniorklubben, således at 
medlemmerne bliver informeret om blandt 
andet rokeringer, ansættelser, fratrædelser, 
pensioneringer samt runde fødselsdage og 
jubilæer.  
Vi har ved flere lejligheder trukket på vores 
tidligere medarbejdere i seniorklubben, når der 
var ekstraordinære opgaver, der skulle løses, fx 
i forbindelse med arrangementer, større pro-
jekter eller andet. Det har været en stor hjælp 
for Sparekassen, og seniorerne fortæller, at de 
også har haft meget glæde af at kunne bevare 
følelsen af at være en del af Sparekassen.

Sparekassens tidligere adm. direktør Hans Erik 
Brønserud har siden januar 2012 været en del 
af seniorlubben. 

Vores efterlønnere og pensionister har også 
fortsat mulighed for at ansøge om perioder 
med ophold i Sparekassens lejlighed i Køben-
havn samt opretholde personalevilkår på deres 
engagement med Sparekassen. 

Seniorer i arbejde
Udeholdet, som vi kalder det, består af Niels 
Erik, Vagn, Leif og Birgit. Niels Erik er tidligere 
Sparekassebetjent og har været i Middelfart 
Sparekasse i 21 år. Da han gik på pension havde 
han ikke lyst til at give helt slip på hverken 
arbejdslivet eller Sparekassen. Han har nu, 
blandt andet, ansvaret for Sparekassens arkiv, 
og sammen med Vagn og Leif, som også har 
været tilknyttet Sparekassen i mange år, sørger 
han for, at udendørsarealerne ved Sparekas-
sens forskellige ejendomme bliver passet og 
plejet. Birgit er pensioneret rengøringsdame 
fra Sparekassen. Hun varetager nu mindre 
rengøringsopgaver, ikke i domicilerne, men fx 
i ejendomme som Sparekassen enten har købt 
eller solgt.

Her afholdes den årlige  
julefrokost i Seniorklubben



Jørgen Jensen var tidligere afdelingsdirektør i 
vores afdeling i Hedensted men ønskede at gå 
ned i tid uden at give helt slip på Sparekassen. 
Deltidsordningen betød, at dette var muligt, 
og Jørgen fungerer i dag som privatrådgiver i 
samme afdeling. 

Erhvervskonsulent i Sparekassens storkunde-
afdeling Jørn Nielsen er en anden medarbejder, 
som har benyttet deltidsordningen. Jørn er pas-
sioneret golfspiller, og hans nedsatte arbejdstid 
betyder, at han nu kan bruge endnu flere timer 
på golfbanen.  Tirsdag 31. marts 2015
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Navnligt - i dag med Odense-skuespillere der rykker til hovedstaden for en stund

Næste år kan Johnny Harboe 

fra Tommerup fejre 10-års 

jubilæum som forfatter. Han, 

der er uddannet mag.art. i 

litteraturvidenskab fra SDU, 

debuterede i 2006 og har nu 

udgivet i alt en håndfuld ro-

maner.
I næste måned udkom-

mer nummer seks, ”Heste 

på marken”, på det odense-

anske forlag Mellemgaard. 

(peh)

48-årige Laura Auken Larsen 

(foto) kommer til at pendle 

frem og tilbage mellem sit 

nye arbejde i Odense og 

bopælen på Frederiksberg, 

hvor hun bor sammen med 

mand og to børn.

Fra den 1. juni er hun 

nemlig blevet ansat som le-

der af Center for 

frivilligt socialt 

arbejde, og an-

sættelsen er sket i 

samarbejde med 

Ministeriet for 

Børn, Ligestil-

ling, Integration 

og Sociale For-

hold.
Hun afløser 

Laust Kristensen, 

der fratræder stillingen efter 

udløb af åremålsansættelse.

Laura er uddannet cand.

scient.soc. fra RUC og har 

været ansat i ministerier, 

kommuner, regionale en-

heder og politiske organisa-

tioner. 
Hun har et omfattende 

kendskab til civilsamfundet 

og til den aktuelle samfunds-

mæssige ramme for det fri-

villige arbejde, som hun gen-

nem mange år selv har været 

en aktiv del af. Foto: Carsten 

Lundager

- Det er også med en vis 

stolthed, vi i dag kan sige,at 

vi gjorde en forskel. 

Verner Engelbæk annon-

cerer i Korup IF- bladet Im-

puls, at Team Korup, som 

han er formand 

for, nedlægger 

sig selv efter 28 

års indsats, og de 

sidste mange år 

til fordel for det 

kulturcenter, der 

nu er en realitet. 

Over en halv 

million kroner 

har det lokale 

team samlet 

sammen og støttet med. 

Harry Jensen, Leo Rasmus-

sen, Jens Møller Sørensen og 

Jens Sørensen er Engelbæks 

afgående bestyrelseskolleger, 

der har gjort en forskel. (ras)

 
Næsby Boldklub er en af de 

430 foreninger og klubber, 

som er med i Energi Fyns 

sponsorordning FynskSup-

port. 
Klubben får i år udbetalt 

31.811 kroner og er dermed 

en af de klubber, der får ud-

betalt allermest.

- Takket være de penge har 

vi netop kunnet indvie en 

parkourbane, som frit kan 

bruges af alle, fortæller Jan 

Thomsen, sponsorchef i Næs-

by Boldklub.  

Klubben har 850 medlem-

mer fordelt på 42 fodbold-

hold. Især ungdomsholdene 

fylder godt i klubben. Og 

igennem årene er pengene 

fra FynskSupport-ordningen 

blevet brugt til bolde, tøj, 

veste og kegler til stor glæde 

for især ungdomsholdene. 

(Bo)

Flemming Holt Nielsen har 

været konstitueret leder af 

behandlingshjemmet Sølyst i 

Nyborg efter ballade og fy-

ringer i november sidste år. 

Nu afløses han af Tina Tegl-

gaard, der såmænd er hans 

kone. 
Fruen kommer fra en 

stilling i Faaborg-Midtfyn 

Kommune, hvor hun var le-

der af dagplejen. (ras)

 ■Jan Thomsen (th) får over-

rakt checken af Paw Jakobsen 

fra Energi Fyn.  Pr-foto
 ■ I efteråret havde Odense Teater stor succes med dramaet 

”Vores klasse”, der skildrer en lille polsk by, hvis kristne ind-

byggere førte an i jødeudryddelsen under 2. Verdenskrig. 

Benjamin Kitter og Natalí Vallespir Sand (billedet) og resten af 

ensemblet gæstespiller på Aveny-T i København 19.-21. juni 

i forbindelse med teaterfestivalen CPH Stage, der finder sted 

10.-21. juni. (kry)  Foto: Laust Jordal

PRoFiL

Han  begyndte at spille golf i 

en sen alder. I dag, som 63-

årig, spiller Jørn Nielsen fast 

flere gange om ugen plus det 

løse, og gerne sammen med 

hustruen Birgit. 

Jørn Nielsen er måske 

bedst kendt som områdedi-

rektør for Amtssparekassen 

og senere Fionia Bank i Ny-

borg. Men han har samtidig 

haft et hav af tillidsposter, 

blandt andet i Nyborg Ro-

tary Klub, som formand for 

Østfyns Erhvervsklub, be-

styrelsesmedlem i Nyborg 

Turistforening og i Nyborg 

og Omegns Museer, næstfor-

mand i Nyborg Slotskoncer-

ter samt medlem af bestyrel-

sen for Hotel Nyborg Strand 

A/S.

Som noget nyt  kan han også 

skrive formand for Sct. 

Knuds Goldklub i Nyborg 

på visitkortet. En post, som 

han har overtaget efter Pe-

ter Schak Larsen, der var 

formand i 10 år. Selv forven-

ter Nielsen da også at sidde i 

længere tid end de to år, som 

han foreløbig er valgt for. 

For der er nok af opgaver 

at tage fat på for den tidligere 

bankdirektør, der første gang 

blev medlem af golfklubbens 

bestyrelse i 2014, hvor han 

blev valgt som økonomian-

svarlig. Netop økonomien er 

et ømt punkt for mange golf-

klubber, men Sct. Knuds har 

præsteret at levere det ene 

overskud efter det andet.

Således også  i 2014. Det æn-

drer dog ikke på, at økono-

mien med formandens egne 

ord er sårbar. Klubben hæn-

ger blandt andet på et bank-

lån i forbindelse med opfø-

relsen af det nye klubhus, og 

her skal renterne ikke stige 

meget, før det kan mærkes.

Et andet område, der har 

den nye formands opmærk-

somhed, er udviklingen i 

medlemstallet. Det har væ-

ret dalende i 2014, og man er 

nede på et historisk lavpunkt 

med 672 medlemmer. 

Selv er formanden dog 

fortrøstningsfuld. Han ser 

heller ikke sig selv som op-

rydder - en funktion, som 

han ellers er bekendt med fra 

sit daglige arbejde. 

Jørn Nielsen var netop til-

trådt som storkundedirektør 

i Fionia Bank med ansvar for 

de ”røde kunder”, da banken 

kollapsede i 2009. 

Senere blev han ansat i sta-

tens oprydningsselskab, Fi-

nansiel Stabilitet, indtil han 

selv sagde op i 2012. Det blev 

dog kun til et enkelt års pau-

se fra erhvervslivet, før han 

sagde ja tak til en stilling som 

erhvervskonsulent i Middel-

fart Sparekasse. 

Af Kasper Riggelsen

kri@fyens.dk

Bankmanden der blev bidt af golf 

 ■Jørn Nielsen er ny 

formand i Sct. Knuds 

Golfklub i Nyborg, 

hvor medlemstallet 

er dalende

 ■Jørn Nielsen spiller golf så tit, han kan. Til daglig arbejder han fire dage om ugen i Middel-

fart, men onsdag og lørdag er faste spilledage på banen i Nyborg. Da han blev medlem i 2006, 

var der lang venteliste til et medlemsskab. Sådan er det ikke mere. Foto: Birgitte Carol Heiberg

 ➤ Jørn Nielsen , 63, er født i 

Esbjerg og opvokset i Brørup 

mellem Kolding og Esbjerg.

 ➤Siden 1989  har han været 

bosat i Nyborg sammen med 

hustruen Birgit. Sammen har 

parret to voksne sønner på 33 

og 35 år.

 ➤Han har en lang  karriere bag 

sig inden for banksektoren.  

Arbejder i dag som erhvervs-

konsulent for Middelfart  

Sparekasse. 
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95 Verner Hansen, Kil-

demarken 5, Gislev, 

fylder 95 år tirsdag den 31. 

marts.

90 Erna 
Aa-

brandt olsen, 

Bækvej, Jord-

løse, Haarby, 

fylder 90 år 

onsdag den 

1. april.

85 Kørelærer Knud Erik 

Hansen, Tvedvej 185, 

Tved, Svendborg, fylder 85 år 

onsdag den 1. april. 

Knud Erik Hansen blev 

født i Lunde ved Stenstrup 

men fik barndomsår i Vej-

strup og ville efter skoleårene 

være snedker. Han nåede da 

også at blive uddannet i Rud-

me og supplerede med deku-

pør-uddannelse i Ringe. 

Efterfølgende arbejdede 

han på Madsen & Hansens 

daværende møbelfabrik i 

Svendborg men havde svært 

ved at tåle det fine støv fra 

maskinerne. 

Som 40-årig blev han selv-

stændig kørelærer og uddan-

nede de følgende godt 40 år 

hundreder og atter hund-

reder af elever. Et par år var 

han i bestyrelsen for Svend-

borg Kørelærerforening. 

Da han som 80-årig ned-

lagde ”Knud Eriks Køresko-

le”, fortsatte han endnu en 

tid som hjælper for en af by-

ens andre kørelærere. 

I fritiden kørte han med sin 

familie mange og lange cam-

pingture sydpå. Senere blev 

det til sommerhus i Spods-

bjerg, og nu hygger familien 

sig ofte på Carlsberg Cam-

ping, Tåsinge. (olve)

70 Tidligere el-montør 

Poul Erik Larsen, Bellin-

ge, fylder 70 år den 3. april. 

Poul Erik 

Larsen er 

udlært ved 

P. Hansen i 

Odense, og 

han afsluttede 

sit arbejdsliv 

ved firmaet 

Semco, det senere Bravida. 

Han var - og er - afholdt 

overalt.

60 Da finanskrisen be-

gyndte at vælte danske 

banker omkuld i 2008, fik 

Henrik Bjerre-

Nielsen, der 

fylder 60 år 

onsdag den 1. 

april, posten 

som øverste 

chef i statens 

skralde-

spandsselskab, Finansiel Sta-

bilitet, der blev etableret for 

blandt andet at rydde op i det 

finansielle kaos. (ritzau)
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Artikler fra Nyhedsbrevet Finans 
De ældre bliver længere på jobbet 16/03/2015 - Af Elisabeth Teisen et@finansforbundet.dk  I den finansielle sektor var der i 2008 2.578 60-64-årige. I 2013 var tallet steget til 3.037 svarende til 39 procent. I samme periode steg 

antallet af medarbejdere over 65 år med 123 procent (fra 185 til 350). Bedre uddannelse og bedre helbred er ifølge seniorforsker Mona 

Larsen fra SFI forklaringen på tendensen. 
”En megatrend” kalder seniorforsker Mona Larsen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, tendensen til, at flere og flere 

ældre bliver længere på arbejdsmarkedet. 
Tæt på 50.000 flere over 65 år går hver dag på arbejde end for 10 år siden. Også de 65-70-årige er med på den nye bølge. I perioden 

fra 2007 til 2012 er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Danmark steget fra knap 63,1 år til 64,3 år.

I den finansielle sektor var der i 2008 2.578 60-64-årige. I 2013 var tallet steget til 3.037 svarende til 39 procent. I samme periode steg 

antallet af medarbejdere over 65 år med 123 procent (fra 185 til 350). Bedre uddannelse og bedre helbred angiver Mona Larsen som to væsentlige grunde til, at medarbejderne holder fast i deres arbejde, 

selvom de kunne gå på pension.
 Dermed ser det ud, som om de af sig selv opfylder mange af politikernes hede drømme om flere år på arbejdsmarkedet for at 

afmontere det, man en overgang kaldte ”ældrebyrden” med udsigt til arbejdskraftmangel, mindre skattegrundlag og større offentlige 

udgifter. Men der er stadig et stort potentiale, hvis arbejdspladserne bevidst signalerede til de ældre, at der er brug for dem.Mennesker vil ses

Én ting er den overordnede trend. En anden er, hvordan det ser ud tættere på gulvet.”Der er nok ingen anden aldersgruppe, hvor spredningen er større. Derfor er det meget svært at tale om ’de ældre’ som fællesbegreb. 

Det er i gruppen over 60 år, hvor vi på den ene side møder den totalt nedlidte grænsende til det invaliderende og på den anden side den 

superfriske, som nyder at kunne give den hele armen på arbejdsmarkedet, efter at børnene er flyttet hjemmefra”, siger Mona Larsen.

Det er også grunden til, at hun advokerer for en individuel tilgang til de ældre, som arbejdspladserne gerne vil holde fast på.
Mange går på pension eller efterløn, blot fordi det er normen. For nogle af dem ville det formentlig være udslagsgivende, at deres leder 

signalerede, at der fortsat var brug for dem. 
Undersøgelsen ”55-70-åriges forbliven på arbejdsmarkedet”, SFI 2011, som Mona Larsen har været med til at gennemføre, viser, at det 

har betydning for beslutningen om at stoppe på jobbet eller at blive længere, hvordan normerne og kulturen er. Hvis det er normen at 

stoppe som 60-årig, så motiverer det flere til at forlade arbejdsmarkedet tidligt, mens det er mere sandsynligt, at man fortsætter til de 

65 år, hvis der er andre, der gør det.
”Det er jo absurd, at de ældre medarbejdere, der må siges at være fuldvoksne, lader sig styre blindt af et sindrigt snoreværk i normerne 

for ældre på arbejdspladsen”, siger chefkonsulent, ph.d. Poul-Erik Tindbæk, forfatter til bogen ”En tredje karriere”.Vanskeligste tilpasning i livet
Han råder i sin bog og på kurser folk til at gå alvorligt i tænkeboksen, før de træffer den afgørende beslutning om at trække sig fra 

arbejdsmarkedet.

”Siden starten af 1900-tallet har vi jo fået føjet 25 gode leveår til den gennemsnitlige levealder, men det er, som om vores bevidsthed 

ikke er fulgt med. Selvom vi i dag taler mere om det meningsfulde arbejde med udvikling og selvrealisering, så er det stadig den tidlige 

industrialismes sprogbrug og kulturforståelse, der dominerer, når vi taler om at ’trække sig tilbage fra arbejdet’ og om at blive gammel. 

Det er en meget væsentlig beslutning og en radikal livsforandring. En undersøgelse fra American Demographics i 2008 viser, at et 

markant flertal på 41 procent af adspurgte pensionister opfatter tilbagetrækning som den vanskeligste tilpasning i deres liv.
Vanskeligere end andre større livsforandringer som at blive gift, at få børn, at blive skilt og så videre. Det er vigtigt, at den enkelte 

forholder sig til jobbet, økonomien og helbredet.
Har du et godt job med gode kolleger og opgaver, der matcher balancen mellem det, du er skrap til, og behovet for nye udfordringer, 

eller er du fysisk og mentalt overbelastet?
Hvilken levestandard kan du opretholde efter den sidste lønningsdag?Er dit helbred blevet dårligere som følge af jobbet, eller er der måske andre faktorer som for eksempel manglende motion, der spiller en 

rolle?

”Mærk efter! Lad ikke de usynlige normer styre dit valg. Heller ikke de mere eller mindre offensivt formulerede forventninger i 

mikrouniverset, familien. Er omsorgsgenet stort, er det fint, men det skal være dig selv, der beslutter at bytte arbejdsdagen ud med en 

børnehjælpsdag”, siger Poul-Erik Tindbæk. 

Livsfasepolitik

”Det er vigtigt, at man som leder har en individuel tilgang til sine medarbejdere. For én vil det være saliggørende med en kortere 

arbejdsuge. For en anden vil det være dejligt at slippe for en bestemt type opgaver. Nogle længes efter flere udfordringer og frustreres 

over at blive sat bag i køen til efteruddannelse, andre vil måske gerne slippe tøjlerne lidt mere og påtage sig rollen som mentor for de 

yngre. Der er rigtig mange måder at gribe det an på”, siger Mona Larsen.”Men det er vigtigt, at det sker under hensyntagen til helheden. I det offentlige dur det for eksempel ikke at skabe job, hvor de ældre 

helt slipper for nattevagter eller tunge løft, som så må overlades til de yngre. Det opfattes ikke som legitimt. Det vil så splid og hæmme 

det gode arbejdsmiljø, der burde være resultatet af den rummelige arbejdsplads med mange forskellige medarbejdere”.
Derfor er Mona Larsen mere tilbøjelig til at tale om en livsfasepolitik, der åbner for, at alle kan få centrale behov imødekommet. Hvad 
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Seniorpolitik
I Sparekassen har vi ingen seniorpolitik, idet vi 
tager udgangspunkt i hver enkelt medarbejders 
ønsker og behov.  Det kan være sundt at tage en 
snak om senioralderen, inden den står lige for 
døren. 

Valgfrihed vedrørende pension for 
seniorer
Hvis man som medarbejder i Middelfart Spare-
kasse har valgt at gå på deltid for seniorer, kan 
man vælge at få udbetalt sit arbejdsgiverbidrag 
og undlade at indbetale sit eget bidrag til sin 
pensionsordning.  Dette betyder, at man som 
seniormedarbejder kan gå på deltid og samti-
dig, til dels, bevare sin hidtidige løn. 

Hedensted afdeling · Østerbrogade 11 A8722 Hedensted · 76 74 11 50 · midspar.dk/hedensted

Rune Petersen er ny afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse 
i Hedensted. Rune overtager roret fra Jørgen Jensen, der efter 
eget ønske har valgt at trappe ned. 
Rune bor i Hedensted og har 17 års bred erfaring med bank-
drift, rådgivning og ledelse. 
Jørgen fortsætter i afdelingen som rådgiver. 

Hils på Rune og Jørgen til vores reception torsdag den 5. februar fra kl. 15 - 17 i afdelingen. Her kan du også hilse på vores tre andre nye medarbejdere 
– Lone, Anker og Birthe. 
Vi glæder os til at se dig! 
Med venlig hilsen, Hedensted afdelingen

Lone Sellerup · 76 74 11 56

Anker Nielsen · 76 74 11 54

Birthe Rasmussen · 76 74 11 67

NY MAND I STOLEN

RECEPTION 5. FEBRUAR 15 TIL 17

Jørgen Jensen i Hedensted trapper ned 

Jørgen Jensen i Hedensted har meddelt os, at han ønsker at trappe ned for i de sidste år af sit arbejdsliv at koncentrere sig om rollen som rådgiver for sine ca. 600 privat- og erhvervskunder.

Vi har naturligvis fuld respekt for Jørgens beslutning, og vi sætter derfor en proces i gang, hvor vi søger hans afløser.

Jørgen Jensen fortsætter i Hedensted som rådgiver, når den nye chef er fundet.

Vi forventer, at den nye afdelingsdirektør kan tiltræde i løbet af de næste 2-3 måneder.

Der søges både internt og eksternt.

/Martin og Peter

Oprettet

20-10-2014 - af T177990

Rettet

20-10-2014 - af T177990

Dokumentansvarlig

T177990

Vis indtil d.

20-01-2015 - arkiveres
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Overenskomsten giver blandt andet følgende 
mulighed for deltid til seniorer:
”Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i 
virksomheden i mindst fem år og er fyldt

•   60 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en 
arbejdstidsprocent mellem 80 og 100 af fuldtidsbe-
skæftigelse

•   62 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en 
arbejdstidsprocent mellem 70 og 100 af  fuldtidsbe-
skæftigelse

•   64 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en 
arbejdstidsprocent mellem 60 og 100 af fuldtidsbe-
skæftigelsen.

Efter arbejdstidsnedsættelsen indbetaler både medar-
bejder og virksomhed pensionsbidrag på baggrund af 
den hidtidige ansættelsesgrad.  
Pr. 31. maj 2015 har 7 medarbejdere en seniordeltids-
ordning.
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Støtte i Svære tider

8b: Hvordan støtter arbejdspladsen 
medarbejdere i særlige situationer - 

herunder ved en personlig krise, sygdom 
i familien etc. Giv gerne eksempler på individu-
elle historier og/eller formelle politikker. 

Sparekassen er fleksibel og tager individuelle 
frihedshensyn ved fx familiære mærkedage, 
sygdom og dødsfald. Vi har ingen nedskrevne 
regler ud over dem, der står i overenskom-
sten. Det aftales individuelt med den enkelte 
medarbejder, hvad han eller hun har brug for, 
og Sparekassen vurderer, hvordan de bedst 
muligt kan understøtte dette behov. Vi tror 
på, at det giver det bedste udgangspunkt for 
medarbejdere og dermed også for Sparekas-
sen. De medarbejdere, der har oplevet en sådan 

situation, betegner den respekt og tillid, de har 
oplevet, som det ”personalegode”, de vægter al-
lerhøjest. Det er en omsorg og respekt, der ikke 
kan sammenlignes med nogen massageordning 
eller sundhedsforsikring.

Krisehjælp og psykologisk rådgivning 
Sparekassen ønsker at hjælpe medarbejdere, 
der har brug for psykologhjælp og har derfor, 
udover den psykologihjælp der tilbydes via 
sundhedsforsikringen, indgået en samarbejds-
aftale med konsulenthuset Worklife A/S. 
Worklife A/S har et landsdækkende team af 
psykologer, kriseterapeuter og psykoterapeuter, 
der hurtigt og professionelt kan sikre medar-
bejderne hjælp i situationer, der er følelses-
mæssigt belastende, f.eks. ved røveri, overfald, 
trusler, dødsfald o.lign. 

■  SyGefravær I alt 

■  under 3 uGer

■  over 3 uGer

I 2013 var  sygefraværet i  finanssektoren 2,79 %

Medarbejdersammensætning og sygefravær 2012 2013 2014

Sygefravær i alt i % 2,65 1,73 2,24

Sygevær Under 3 uger i % 1,41 1,1 0,96

Over 3 uger i % 1,24 0,62 1,28

Mål
Sparekassen målsætning er, at sygefraværet 
holdes under 3 %, men vi accepterer et højere 
sygefravær ved kritisk sygdom eller andre 
særlige forhold. 

Nyheder Nyheder i abonnement Ledelsen

Debattere 
0 Kommentarer 0 Ulæst

Tilbage | Statistik | Udskriv | 0 0 | Metadata | Opret eksternt link | Opret hotspot link | Tilføj til browser favoritter | Log 

Helle Lund Gregersen sygemeldt 

Helle og hendes familie har i de seneste to år været igennem flere perioder med sygdom og tre dødsfald i den nærmeste familie.

Sidst mistede Helle sin far i december, og hun har derfor, i samråd med en psykolog, besluttet, at en sygemelding er nødvendig for at samle kræfter igen.

Helle er indtil videre sygemeldt til udgangen af februar.

Anne Andersen, Rikke Dresing og jeg tager over på de opgaver, der kommer, indtil Helle er tilbage.

/Peter

Oprettet: 26-01-2015 

 Peter Møller 

Sidst rettet: 26-01-2015 

 Peter Møller 
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Afskedigelser og outplacement
Funktionærloven giver mulighed for at afske-
dige medarbejdere grundet sygdomsfravær 
i mere end 120 dage. Som en del af overens-
komsten kan denne mulighed ikke finde sted i 
Middelfart Sparekasse. 

Derudover er den enkelte, der afskediges, sikret 
nogle særlige økonomiske rettigheder. Medar-
bejdere, der har været ansat uafbrudt i mindst 
12 år, modtager, udover den i funktionærloven 
fastsatte fratrædelsesgodtgørelse, en særlig 
godtgørelse, svarende til:

•   1 månedsløn for medarbejdere der er fyldt 
40 år

•   2 månedslønninger for medarbejdere der er 
fyldt 45 år

•   3 månedslønninger for medarbejdere der er 
fyldt 50 år

•   5 månedslønninger for medarbejdere der er 
fyldt 55 år

•   6 månedslønninger for medarbejdere der er 
fyldt 60 år

For medarbejdere, der er fyldt 50 på fratrædel-
sestidspunktet, betaler Sparekassen – ud over 
den ovenstående særlige godtgørelse – 8 måne-
ders arbejdsgiver- og medarbejderpensionsbi-
drag til medarbejderens hidtidige pensionsord-
ning eller anden pensionsordning. 
For medarbejdere, der er fyldt 55 på fratræ-
delsestidspunktet, betaler Sparekassen – ud 
over den ovenstående særlige godtgørelse – 20 
måneders arbejdsgiver- og medarbejderpensi-
onsbidrag til medarbejderens hidtidige pensi-
onsordning eller anden pensionsordning. 

Middelfart Sparekasse tilbyder alle medarbej-
dere, der opsiges uanset årsag, et outplace-
ment-forløb i samarbejde konsulentvirksomhe-
den Kromann Connect. 

Forløbet varer 2-3 måneder med minimum 8 
møder á 1-2 timers varighed. I forløbet afklares 
medarbejderens faglige og personlige kom-
petencer, og der gives praktiske værktøjer til 
jobsøgning, udarbejdelse af CV/ansøgning, 
praktisk træning i jobsamtale samt anvendelse 
af netværk. 

I 2014 har 5 ud af 6 fratrådte medarbejdere ta-
get imod tilbuddet om outplacement-forløbet. 
Heraf har Sparekassen kendskab til, at mindst 4 
af disse er i job igen. 

Intern omplacering af medarbejdere 
pga. sygdom/nedslidning
Sparekassen bidrager gerne til intern om-
placering af medarbejderne pga. sygdom, 
nedslidning eller ændrede jobforudsætninger, 
såfremt det reelt giver mening for Sparekassen 
og medarbejderen. Giver det mere mening at 
tilbyde en fratrædelse, bidrager Sparekassen 
med jobkonsulent / outplacement. 

I 2012 havde vi en medarbejder, der blev 
omplaceret fra kundeledet til en administrativ 
funktion på grund af en ryglidelse. Der er i de 
sidste 3 år ikke indgået nogen fratrædelses-
aftaler pga. sygdom/nedslidning. 

Vi har i 2013 omplaceret en medarbejder efter 
eget ønske. En af vores kasserere følte efter 2 
røverier ikke længere, at hun havde det psyki-
ske overskud til fortsat at være i den afdeling, 
hvor hun havde været udsat for røveri. Hun 
fik derfor tilbudt en administrativ stilling på 
hovedkontoret, som har givet medarbejderen 
en ny arbejdsglæde.
 

Nyheder Nyheder i abonnement Personale

Tilbage | Statistik | Udskriv | 0 0 | Metadata | Opret eksternt link | Opret hotspot link | Tilføj til browser favoritter | Log 

Lone Søgaard Jeppesen til pensionsafdelingen 

Vi har aftalt med Lone, at hun, når hun er tilbage efter sin sygdom, fortsætter i et nyoprettet job som pensionsrådgiver i pensionsafdelingen. Vi har vurderet, at der er behov for 

yderligere ressourcer - ikke mindst som følge af det nye og meget vigtige seniorrådgivningskoncept.

Vi ønsker Lone held og lykke med de nye udfordringer og glæder os til samarbejdet.

/Peter og Ole

Oprettet: 12-11-2014 

 Peter Møller 

Sidst rettet: 12-11-2014 

 Peter Møller 
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Det kan tage lang tid at komme ovenpå igen 
efter et stress-forløb, men Lones situation blev 
hurtigt håndteret, og efter knap 3 måneder 
er Lone igen tilbage på arbejde. Jobvilkårene 
blev taget op til revision, og hun har nu fået en 
nyoprettet stilling som pensionsrådgiver i pen-
sionsafdelingen i Middelfart. Her fortæller Lone 
med egne ord, hvordan hun oplevede forløbet i 
forhold til sit arbejde: 

En morgen i november måned ringede jeg til 
Helle, vores HR-chef - jeg kunne ikke mere. Det 
føltes som om det hele ramlede omkring mig - 
jeg kunne ikke huske, mit hoved føltes som en 
oppustet ballon, jeg rystede, og ja, hvis nogen 
havde spurgt mig om, hvad 2 + 2 var, ville jeg 
svare, at jeg ikke vidste det, men at jeg finder 
ud af det!  Der gik mindre end en time, så stod 
hun og vores vicedirektør, Peter Møller, hjemme 

SparekaSSen Gjorde  
mIG tIl et helt  
menneSke IGen
Det startede en morgen i november måned 2014, da daværende afde-
lingsdirektør i Strib, Lone Søgaard Jeppesen, følte, at de krav hun stillede 
til sig selv var blevet for store i forhold til de ressourcer, hun havde til at 
imødekomme kravene. Efter en snak med Sparekassens HR-Chef samt vice-
direktør blev de hurtigt enige om, at Lone skulle sygemeldes med stress for 
at samle kræfter.
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hos mig. Her blev jeg mødt med omsorg og 
forståelse.  Jeg fortalte dem, hvordan jeg havde 
det, og at det bedste ville være, hvis de kunne 
finde en anden chef til Strib afdeling. De tog sig 
god tid, kom med frokost, ja brugte det meste 
af en dag sammen med mig og sammen med 
afdelingen i Strib. Deres slutbemærkning denne 
dag til mig var, at de, så hurtigt det ville være 
muligt, ville vende tilbage med, hvorledes min 
fremtidige arbejdssituation kunne se ud. 
Næste morgen fik jeg en opringning fra Peter, 
hvor han meddelte, at når jeg var klar til det, 
var der en stilling til mig i pensionsafdelingen 
i Middelfart. Senere fik jeg en SMS fra vores 
direktør Martin Baltser, hvor han støttede 
beslutningerne. 

Mit selvværd var helt i bund men med med-
delelsen om, at der stod et rigtig godt job og 
ventede på mig, og at Sparekassen troede på 
mig gjorde, at jeg også selv troede på, at jeg 
ville komme tilbage og ville kunne udfylde min 
nye stilling - og at jeg stadig kunne være med 
til at gøre en forskel på den arbejdsplads, der 
gennem de sidste 16 år har betydet alt for mig. 
Ja, det gav mig muligheden for stille og roligt at 
genopbygge mig selv. 

Jeg vil også nævne samtalerne med Helle gen-
nem hele forløbet og vores samtaler før den 
morgen i november. Omsorgen fra hendes side 
bl.a. med bookning af massagetider, samtalerne 
med erhvervspsykolog Henrik Rosenstjerne 
- plus en hel masse mere har gjort mig til et 
helt menneske og har givet mig troen på, at jeg 
stadig kan være med til at gøre en forskel i Mid-
delfart Sparekasse. 

Den måde de tacklede hele forløbet på har bety-
det, at jeg hurtigt er kommet i gang igen. Både i 
forhold til mig selv, men bestemt også i forhold 
til afdelingen i Strib. De fik mig overbevist om, at 
det eneste rigtige ville være, at jeg i en periode 
blev sygemeldt, således jeg igen kunne komme 
til kræfter. Det har været vigtigt for mig, at jeg 
ikke har følt mig uden for på noget tidspunkt. 
Sparekassen tog hurtigt hånd om min situation, 
og jeg har mærket en stor forståelse og opbak-
ning fra alle mine kolleger både i forhold til min 
situation og i forhold til beslutningen om at 
fratræde som afdelingsdirektør. 

Jeg er dybt taknemmelig for måden, kunderne 
i Strib fik beskeden på, måden de blev over-

draget til mine kolleger på, og ja, hele forløbet 
omkring overdragelse af afdelingen. Her tænker 
jeg bestemt også på receptionen i januar 2015, 
da jeg officielt fratrådte som afdelingsdirektør, 
og den nye afdelingsdirektør tiltrådte. Der kom 
rigtig mange kunder og kolleger, og det satte 
det helt rigtige punktum for den epoke af mit 
arbejdsliv. Det har gjort, at jeg hele tiden har 
følt mig tryg, at jeg stille og roligt har kunnet 
opbygget mit selvværd igen. Hele forløbet har 
betydet meget for mig, for Strib afdeling var en 
meget stor en del af min identitet. 

Mit nye arbejdsliv som pensionsrådgiver 
startede i slutningen af januar 2015. Her blev 
jeg taget rigtig godt imod af mine nye kolleger. 
Jeg er startet på uddannelsen som eksamineret 
pensionsrådgiver, og det føler jeg er en gave. 
Det er spændende at lære nyt, og det giver 
mig rigtig meget. Ligesom jeg bevarer det, jeg 
holder rigtig meget af; nemlig den personlige 
kontakt til kunder og kolleger. Jeg er fuldstæn-
dig overbevist om, det bliver en succes - jeg vil i 
hvert fald gøre mit til det. 

Jeg mener bestemt, at den håndtering, der har 
været i min situation, er noget at prale med. 
Den store omsorg, opbakning, tillid og tagen 
hånd om min situation. Det har været guld 
værd og er helt klart en medvirkende årsag til, 
at jeg stort set føler, jeg er tilbage ved mit gamle 
jeg - og endda i en mere styrket udgave. Jeg 
skylder Sparekassen en kæmpe stor tak.

Alle Sparekassens medarbejdere er 
dækket under sundhedsforsikringen Møl-
holm Forsikring, som blandt andet dæk-
ker stressbehandling hos en psykolog. 
Tilknyttet denne forsikring er erhvervs-
psykolog Henrik Rosenstjerne fra Center 
For Moderne Arbejdsliv. 

I det særlige forløb arbejder Henrik ikke 
kun med det enkelte stressramte individ, 
men i tæt samarbejde med medarbej-
derens leder og andre nøglepersoner 
hjælper og rådgiver han med at udvikle 
en proaktiv forebyggelse af stress. 

Via Mølholm Forsikring har 2 af Spare-
kassens medarbejdere i 2014 været igen-
nem et forløb med Henrik Rosenstjerne.
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Virksomhedspraktik
Lene Søndergaard, IT Revisor, Ledelsessekretariatet
Grundet stress måtte jeg lade mig sygemelde fra min tidligere arbejdsplads og kom ad den 
vej ind i et udredningsforløb. Jeg skulle afprøves i virksomhedspraktik for at afklare min ar-
bejdssituation, hvilket desværre ikke lod sig gøre på min tidligere arbejdsplads. Via virksom-
hedskonsulenten fik jeg mulighed for at komme til et møde i Middelfart Sparekasse, hvor der 
var repræsentanter fra flere afdelinger til stede for at afgøre, hvor mine kompetencer bedst 
kunne anvendes. 
Sparekassen tilbød mig et halvt års praktik med tilknytning til ledelsessekretariatet, hvor jeg 
har arbejdet med IT-sikkerhedspolitik, interne kontroller mv. Sparekassen er gået helhjertet 
ind i min praktikperiode og har givet mig opgaver, der matcher mine kompetencer stadig 
med respekt for, at jeg har et begrænset antal timer. 

manGfoldIGhed

8c: Beskriv, hvad arbejdspladsen 
gør for at fremme mangfoldig-
hed og integration. Med mang-

foldighed menes både mangfoldighed i 
forhold til etnisk baggrund, men også 
i forhold til køn, alder, seksuelt tilhørs-
forhold og evt. nedsat arbejdsevne. Hvis 
muligt, må I gerne dokumentere æn-
dringer i arbejdspladsens demografi og 
i ledelsen.

Generelt betragter vi alle vores medarbejdere 
som ligeværdige, og hverken alder, køn, etnisk 
oprindelse, seksuel indstilling eller religiøst 
tilhørsforhold spiller nogen rolle i forhold til 
det at være ansat i Middelfart Sparekasse. Det 
er lysten og evnen til at bidrage til visionen, der 
er afgørende.

Medarbejdere med anden etnisk bag-
grund end dansk
Sparekassen har pt. 3 ansatte med anden 
etnisk baggrund end dansk. De har alle været 
ansat i over 7år.  

Mangfoldigheds-
ledelse i Middel-
fart Sparekasse 
fokuserer på 
at udnytte de 
muligheder, der 
findes i mangfol-
dighed, nemlig 
de ressourcer, 
der opstår, når 

mennesker med forskellige erfaringer arbejder 
sammen. En ressource, vi tror på, er med til at 
skabe innovation og udvikling. Vores medarbej-

dere er forskellige, og ligeledes er vores kunder. 
Det er vigtigt, at vi med medarbejdersammen-
sætningen kan matche vores kunders behov.

Medarbejdere i jobs på særlige vilkår i 
faste og midlertidige stillinger (antal)

Mål
Sparekassen er positiv og åben overfor hen-
vendelser fra jobcentre og andre offentlige 
institutioner med henblik på arbejdsprøvning 
i en periode. Det kan enten resultere i, at den 
pågældende medarbejder kommer videre med 
en uddannelse eller til et nyt job, men det kan 
også betyde, at Sparekassen vælger at ansætte 
den pågældende.

I løbet af 2013 og 2014 har vi haft 1 medarbej-
der i praktik som finansøkonom, så hun kunne 
færdiggøre sin uddannelse. Hun havde brug for 
ekstra støtte, og det gav afdelingen i Fredericia 
hende. Derudover har vi haft en marketingkon-
sulent ansat i et barselsvikariat.

Det er vigtigt for Sparekassen, at det skal give 
mening både for den enkelte og for Sparekassen 
at sige ja til en arbejdsprøvning - at vi reelt har 
noget at tilbyde, således at vi er med til at klæde 
medarbejderen bedst muligt på til job i Spare-
kassen eller i en anden virksomhed.

I undersøgelse "Danmarks bedste 
arbejdsplads" for 2014 svarer 98 
% af medarbejderne, at de bliver 
behandlet retfærdigt uanset ned-
sat arbejdsevne, etnisk oprindelse, 
seksuel orientering, køn samt alder

2012 2013 2014

4 2 2 i faste stillinger  +  
1 i virksomhedspraktik 
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Deltid

Mål
Sparekassen respekterer, at mennesker er for-
skellige. Derfor er Sparekassen lydhør overfor 
ønsker om forskellige ordninger for medarbej-
derne, fx en ugentlig fridag, fleksibel arbejdstid 
og seniorordninger, såfremt de kan passe ind i 
helheden for den enkelte afdeling. 

Medmindre andet er aftalt, genforhandles 
sådanne ordninger årligt.

Kønsfordeling

Mål
Det køn, der er svagest repræsenteret i Spa-
rekassen, bør som helhed udgøre mindst 40 
%. Tillige skal begge køn, så vidt muligt, være 
repræsenteret i alle afdelinger. 

Samlet set opfylder Sparekassen i 2014 målsæt-
ningen med 54 % kvinder og 46 % mænd.

Aldersfordeling  (Antal)

Mål
Sparekassen ønsker en aldersfordeling, der af-
spejler, at vi er en organisation, der til enhver tid 
kan møde vores kunder og omverden med netop 
de kompetencer og erfaringer, der er brug for.
I forbindelse med etablering af nye afdelinger 
har vi primært ansat erfarne kollegaer, men vi 
har samtidig haft fokus på ansættelse af finan-
selever og finansøkonomer. 

I undersøgelsen ”Danmarks 
bedste arbejdsplads” for 2014  
svarer 96 % af medarbej-
derne, at de bliver behandlet 
retfærdigt uanset alder.

2012 2013 2014

Kvinder Antal 
117

62 % Antal 
130

56 % Antal 
140

54 %

Mænd Antal
71

38 % Antal
103

44 % Antal
120

46 %

2012 2013 2014

Antal personer 43 23 % 47 20 % 58 22 %

2012 2013 2014

Gennemsnitsalder  (år) 45 46 47

Gennemsnitlig anciennitet 9 7,6 7,5

25 år eller derunder 8

26-34 år 37

35-44 år 53

45-55 år 92

Over 55 år 70

■  Gennemsnitsalder
■  Gennemsnitsalder  

anciennitet

2012 2013 2014
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Sparekassen var, sammen med Arriva og IBM, 
nomineret til den eftertragtede ’CSR Diversity 
Prize’, og der var stor spænding, da en af virksom-
hederne torsdag aften stod til at modtage prisen 
ved årets CSR Award, der blev afholdt i Holstebro. 
Mangfoldighedsprisen hædrer virksomheder, der 
aktivt og positivt bruger medarbejdere og lederes 
forskelle og har skabt forretningsmæssige resul-
tater ved at arbejde med mangfoldighedsledelse. 

Mangfoldighedsledelse er en integreret del af 
Middelfart Sparekasses kultur, og sparekassens 
arbejde med selvledelse gennem 20 år understøt-
ter tanken om, at mennesker er forskellige og 
derfor tænker forskelligt. En tankegang, der ifølge 
adm. direktør Martin N. Baltser bidrager til en 
positiv udvikling. 

”CSR – og herunder arbejdet med mangfoldighed, 
er en vigtig del af Middelfart Sparekasses DNA. 
Det er både en af grundstenene i vores strategi, en 
del af vores forretningsaktiviteter og tænkt ind i 
måden vi arbejder på i det daglige”, 
Udtaler Martin N. Baltser. 

Engagerede medarbejdere
I sparekassen arbejdes der ofte på tværs af orga-
nisationen, når både store og små projekter skal 
gennemføres.

”Vi opfordrer medarbejdere fra alle steder i 
organisationen til at deltage for at sikre, at vi får 
de bedste kompetencer og menneskelige kvaliteter 
på opgaverne. Eksempelvis har alle medarbejdere 
bidraget til vores strategi. Vi oplever, at vi på den 
måde får nogle mere engagerede medarbejdere, 
der sammen med en stærk selvledelseskultur har 
været afgørende for, at vi er kommet igennem 
med så mange projekter i strategien, som vi har”, 
udtaler Martin N. Baltser. 

Gedigent skulderklap
Selvom sparekassen ikke tog prisen med hjem 
til Middelfart, vakte anerkendelsen stor glæde. 

Den betyder meget for det lokale pengeinstitut, 
der dagligt arbejder med CSR som en del af deres 
strategi, og glæder sig over det øgede fokus på 
forretningsdrevet mangfoldighed.

”Vi er meget glade for og stolte over anerkendelsen. 
Det vigtigste for os er, at vores kunder, medarbej-
dere og lokalsamfund oplever, at vi sætter handling 
bag de mange fine ord. Det er essentielt for en 
bæredygtig forretning, at ord og handling stemmer 
overens,” udtaler Martin N. Baltser. 

Den Gyldne Middelvej
Det er ISS, der har stiftet prisen, som uddeles til 
en virksomhed, der har skabt forretningsmæssige 
resultater ved at integrere mangfoldighed i mi-
nimum én af virksomhedens forretningsproces-
ser. Prisen blev overrakt af direktør i ISS, Martin 
Gaarn Thomsen. 

I Juryens begrundelse for sparekassens nomine-
ring stod der, at ”Middelfart Sparekasse har en 
inkluderende kultur med en høj grad af medar-
bejdertrivsel. De udviser så store ambitioner på 
området, at de fortjener anerkendelse herfor. 
Deres strategi ”Den Gyldne Middelvej” afspejler 
deres fokus på mangfoldighed; både ift. kunde-
grupper og ansatte, og har et stærkt fokus på 
særligt kønsmæssig ligestilling”.

Arriva løb med prisen
Det gik desværre ikke helt som sparekassedirek-
tøren havde håbet på, da Arriva i sidste ende løb 
med prisen.  

”Vi havde selvfølgelig håbet på at vinde, men når 
man er oppe mod virksomheder som ARRIVA og 
IBM, der gør så meget på dette område, så vidste vi 
at konkurrencen var hård. Og det er jo kun positivt, 
at flere virksomheder får øjnene op for de mange 
positive effekter det giver en virksomhed at arbejde 
med mangfoldighedsområdet”, slutter Martin N. 
Baltser. 

mIddelfart SparekaSSe hædreS for  
manGfoldIGhedSledelSe

Middelfart Sparekasse var torsdag aften med i opløbet til  
mangfoldighedsprisen ved den årlige CSR Award.

Pressemeddelse 
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POLITIK FOR MANGFOLDIGHED I BESTYRELSEN	  

	  

	  
I	  medfør	  af	  lov	  om	  fin

ansiel	  virksomheds	  §
	  70,	  stk.	  1,	  nr.	  4,	  har	  b

estyrelsen	  fastlagt	  en
	  

mangfoldighedspoliti
k	  for	  bestyrelsen.	  Me

d	  politikken	  ønsker	  b
estyrelsen	  at	  fremme

	  den	  for	  

Middelfart	  Sparekass
e	  relevante	  og	  nødve

ndige	  mangfoldighed
	  i	  bestyrelsen.	  

	  

Bestyrelsen	  ønsker	  e
n	  sammensætning	  ud

	  fra	  forskellighed	  i	  ko
mpetencer	  og	  baggru

nde,	  særligt	  

højt	  vægtes	  behovet	  f
or	  mangfoldighed	  i	  re

lation	  til	  bl.a.	  forskell
e	  i	  faglighed,	  erhverv

serfaringer,	  

køn	  og	  alder.	  
	  

Mangfoldighed	  ses	  so
m	  en	  styrke,	  der	  kan	  

bidrage	  positivt	  til	  Sp
arekassens	  udvikling

,	  

risikostyring,	  robusth
ed,	  succes	  og	  vækst.	  	  

	  

Bestyrelsen	  ønsker	  v
ia	  mangfoldighed	  at	  ø

ge	  kvaliteten	  af	  arbej
det	  og	  samspillet	  i	  be

styrelsen,	  

blandt	  andet	  gennem
	  en	  forskelligartet	  tilg

ang	  til	  ledelsesmæssi
ge	  opgaver.	  

	  

Bestyrelsen	  lægger	  v
ægt	  på,	  at	  der	  sker	  en

	  fyldestgørende	  beha
ndling	  af	  alle	  emner	  i

	  

bestyrelsen.	  
	  

For	  at	  fremme	  en	  tils
trækkelig	  diversitet	  i

	  kvalifikationer	  og	  ko
mpetencer	  blandt	  be

styrelsens	  

medlemmer	  og	  sikre	  
optimalt	  udbytte	  af	  a

rbejdet	  med	  mangfol
dighed	  i	  bestyrelsen,	  

ønsker	  

bestyrelsen	  at	  fokuse
re	  på	  følgende	  eleme

nter:	  

	  

1. Kompetencer	  

Bestyrelsen	  inddrage
r	  på	  relevant	  vis	  de	  k

rav	  til	  bestyrelsens	  k
ompetencer	  og	  selvev

aluering,	  

der	  er	  fastlagt	  i	  lov	  om
	  finansiel	  virksomhed

,	  herunder	  §	  64	  og	  §	  7
0,	  stk.	  4,	  

ledelsesbekendtgørel
sen,	  Finanstilsynets	  v

ejledning	  om	  bestyre
lsens	  selvevaluering,	  

Finansrådets	  ledelses
kodeks	  samt	  anbefali

nger	  fra	  komiteen	  for
	  god	  selskabsledelse.	  

	  

	  

Bestyrelsen	  har	  ved	  r
ekruttering	  af	  kandid

ater	  til	  bestyrelsen	  fo
kus	  på	  at	  tiltrække	  ka

ndidater	  

med	  forskellige	  komp
etencer,	  baggrunde,	  v

iden	  og	  ressourcer,	  d
er	  modsvarer	  Sparek

assens	  

forretningsmodel	  og	  
prioriteringer	  nu	  og	  i

	  fremtiden.	  	  

	  

Ved	  udpegning	  af	  kan
didater	  til	  bestyrelse

n	  lægges	  afgørende	  v
ægt	  på	  at	  sikre	  efterle

velse	  af	  

konklusion	  og	  handli
ngsplaner	  fastlagt	  i	  b

estyrelsens	  selvevalu
ering.	  Endvidere	  tillæ

gges	  

følgende	  kvalifikation
er	  og	  kompetencer	  væ

gt,	  jf.	  bestyrelsens	  ko
mpetenceprofil,	  som	  

er	  fastlagt	  

ud	  fra	  Sparekassens	  f
orretningsmodel	  og	  d

e	  hertil	  knyttede	  risic
i:	  	  	  

A. Lederskab	  
I. Erfaring	  med	  ledelse	  

af	  en	  virksomhed	  elle
r	  organisation	  	  

II. Indsigt	  i	  organisatori
sk	  udvikling	  i	  et	  komp

lekst	  og	  foranderligt	  
marked	  	  

III. Evnen	  til	  at	  skabe	  må
lbevidste	  resultater	  g

ennem	  og	  sammen	  m
ed	  andre	  

IV. Indsigt	  i	  koncernlede
lse	  	  

B. Bestyrelseserfari
ng	  

I. Erfaring	  fra	  ledelse	  p
å	  strategisk	  niveau	  	  

II. Indsigt	  i	  erhvervslive
ts	  forhold	  	  

III. Generel	  bestyrelsese
rfaring,	  herunder	  sær

ligt	  de	  personlige	  kom
petencer	  	  
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C. Økonomisk	  forståelse	  I. Indsigt	  og	  forståelse	  for	  generelle	  økonomiske	  sammenhænge	  i	  virksomhedsdrift	  

og	  deres	  værdiskabelse	  
II. Indsigt	  i	  regnskabsførelse	  og	  –aflæggelse,	  budgettering	  og	  relevante	  nøgletal	  	  

III. Indblik	  i	  finansielle	  institutioner,	  standarder	  og	  produkter	  	  

D. Strategisk	  tænkning	  og	  forretningskompetence	  

I. Evnen	  til	  at	  fokusere	  på	  de	  strategiske	  nøglespørgsmål,	  der	  skal	  sikre	  

Sparekassens	  langsigtede	  overlevelse	  

II. Evnen	  til	  at	  definere,	  justere	  og	  evaluere	  en	  visionær	  strategi	  på	  baggrund	  af	  

relevante	  input	  III. Evnen	  til	  at	  kunne	  vurdere	  kravene	  til	  strategiens	  gennemførelse	  	  

IV. Evnen	  til	  at	  tilføre	  konstruktiv	  kritik	  overfor	  fastlåste	  mønstre	  af	  meninger	  og	  

holdninger	  V. Erfaring	  med	  og	  evne	  til	  at	  omsætte	  ideer	  til	  forretning	  	  

E. Risikostyring	  I. Evnen	  til	  at	  danne	  sig	  et	  overblik	  over	  og	  forståelse	  af	  udefra-‐	  og	  indefra	  

kommende	  risikofaktorer,	  som	  vil	  kunne	  påvirke	  Sparekassens	  fremtidige	  

indtjening	  og	  drift	  II. Evnen	  til	  at	  kunne	  analysere	  generelle	  og	  specifikke	  sammenhænge	  mellem	  

værdiskabelse	  og	  risikostyring	  i	  Sparekassens	  engagementer	  

III. Overblik	  til	  at	  kunne	  gennemskue,	  om	  risikostyring	  foregår	  på	  betryggende	  vis	  	  

IV. Særlige	  kompetencer	  indenfor	  risikostyring:	  Erfaring	  fra	  

byggeri/ejendomsbranchen	  
F. Indsigt	  i	  den	  finansielle	  branche	  

I. Indsigt	  i	  branche-‐	  og	  markedsudvikling	  som	  forudsætning	  for	  bl.a.	  

markedsbearbejdning	  
II. Indsigt	  i	  kapitalforvaltning,	  selskabsformer	  og	  tilsyn	  	  

III. Erfaring	  med	  styring	  af	  operationel	  kredit	  og	  andre	  relevante	  risici	  og	  

instrumenter	  relateret	  hertil	  
IV. Særlige	  kompetencer	  indenfor	  den	  finansielle	  branche:	  Evnen	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  

relevant	  lovgivning	  og	  juridiske	  problemstillinger	  	  

G. Særlige	  økonomiske	  kompetencer	  
I. Kvalifikationer,	  der	  imødekommer	  kravene	  i	  bekendtgørelsen	  om	  

revisionsudvalget	  	  
H. Samfundsmæssig	  indsigt	  I. Kendskab	  til	  relevante	  lokale	  forhold	  og	  netværk	  	  

II. Indsigt	  i	  Sparekassens	  lokale	  identitet	  og	  forankring	  	  

III. Kendskab	  til	  virksomheds-‐	  og	  brancherelevante	  offentlige	  institutioner	  og	  

politiske	  beslutningsprocesser	  
I. Integritet	  og	  troværdighed	  	  I. Efterlever	  og	  forholder	  sig	  til	  Sparekassens,	  samfundets	  og	  branchens	  etik,	  

normer	  og	  standarder	  II. Skaber	  resultater	  gennem	  troværdighed,	  gensidig	  respekt	  og	  tillid	  over	  for	  

bestyrelseskolleger,	  medarbejdere,	  kunder	  og	  andre	  af	  Sparekassens	  

interessenter	  	  
Kvalifikationer	  og	  kompetencer	  kan	  være	  opnået	  på	  baggrund	  af	  den	  enkelte	  kandidats	  

uddannelsesmæssige,	  erhvervsmæssige	  eller	  personlige	  erfaring.	  

	  
	  
	  

	  

2. Ligelig	  fo
rdeling	  a

f	  begge	  k
øn	  

Bestyrels
en	  har	  op

stillet	  må
ltal	  for	  de

n	  kønsmæ
ssige	  ford

eling	  blan
dt	  Sparek

assens	  

repræsen
tantskabs

medlemm
er	  og	  repr

æsentant
skabsvalg

te	  bestyre
lsesmedle

mmer,	  ide
t	  

bestyrels
en	  er	  ove

rbevist	  om
,	  at	  en	  rep

ræsentati
on	  af	  båd

e	  mænd	  o
g	  kvinder

	  giver	  en	  
bedre	  og	  

mere	  diff
erentiere

t	  ledelse.	  

	  

3. Medarbe
jderrepr

æsentati
on	  

Bestyrels
en	  ønsker

	  en	  samm
ensætnin

g	  af	  besty
relsen,	  so

m	  er	  med
	  til	  at	  sikr

e,	  at	  flere
	  vinkler	  p

å	  

samme	  sa
g	  overvej

es,	  og	  at	  a
lle	  interes

ser	  i	  besty
relsen	  tilg

odeses.	  B
estyrelsen

	  finder	  de
t	  derfor	  

naturligt,
	  at	  medar

bejderne	  
lader	  sig	  r

epræsent
ere	  i	  best

yrelsen	  v
ia	  reglern

e	  om	  

medarbej
dervalgte

	  bestyrels
esmedlem

mer.	  

	  

4. Offentlig
gørelse	  

I	  Spareka
ssens	  Gov

ernance	  r
edegørels

e,	  som	  fin
des	  på	  Sp

arekassen
s	  hjemme

side,	  offen
tliggør	  

Sparekas
sen	  oplys

ninger	  om
,	  hvordan

	  Sparekas
sen	  lever	  

op	  til	  krav
ene	  i	  lov	  o

m	  finansi
el	  

virksomh
ed	  om	  fas

tlæggelse
	  af	  en	  poli

tik	  for	  ma
ngfoldigh

ed	  i	  besty
relsen.	  	  

	  

5. Afrappor
tering	  	  

Nomineri
ngs-‐	  og	  ve

derlagsud
valget	  rap

porterer	  o
g	  indstille

r	  til	  besty
relsen	  ved

rørende	  a
rbejdet	  

med	  man
gfoldighe

d	  i	  bestyr
elsen.	  

	  
-‐-‐-‐o0o-‐-‐-‐	  

	  

Nærvære
nde	  politi

k	  er	  forel
agt	  og	  god

kendt	  af	  b
estyrelsen

	  den	  19.	  m
aj	  2015.	  

	  



Hvordan opfordrer arbejdsplad-
sen til sjov og fællesskab blandt 

medarbejderne? Inkludér også gerne en 
beskrivelse af, hvordan arbejdspladsen 
fejrer succeser? 

I Sparekassen fejrer vi mange ting som fx et mål, 
der er nået, en kollegas fødselsdag, en højtid 
eller juletræsfest, vores familiers mærkedage, 
store præstationer for Sparekassen, succeser i 
forhold til vores kunder, jubilæer og konkurren-
cer. Et andet eksempel på fejring er fx ”Studen-
terkørsel” i forbindelse med overstået certi-
ficering arrangeret i og af en af Sparekassens 
afdelinger. Der er andre steder i denne rapport 
eksempler på, hvordan succeser fejres.

Vi opfordrer ikke til sjov blandt hinanden. Det 
kommer nemlig helt af sig selv. Når det netop 
gør det, er det fordi, vi har tillid til hinanden og 
stor gensidig respekt for hinanden, og derfor 
kan vi også tillade os at have det sjovt med 
hinanden.

Gaver fra Sparekassen til  
medarbejdere:
•  Finanselever/Trainee – udlært
•  Fratrædelse v/pension
•  Bryllup
•  Kobberbryllup
•  Sølvbryllup
•  50 års fødselsdag
•  60 års fødselsdag
•  65 års fødselsdag
•  70 års fødselsdag (tidligere medarb.)
•  25 års jubilæum
•  35 års jubilæum

•  40 års jubilæum
•  45 års jubilæum
•  Bestået længerevarende uddannelse
•  Sygdom (længerevarende)
•  Begravelse (medarb., ægtefælle, børn)
•  Fødsel  

Nytårsfrokost
Nytårsfrokosten er måske den ældste tradition 
i Sparekassen og en måde at sige tak til hin-
anden for året, der er gået. Vi ved ikke præcis, 
hvor langt den går tilbage, men der har med 
sikkerhed været holdt nytårsfrokost i Sparekas-
sen i mindst 50 år - og det er nok lavt sat. Det 
var før, det blev almindeligt at holde firmajule-
frokost.

Dengang blev der altid spist og især drukket en 
del (snaps!) ved nytårsfrokosten den 31.12, og 
derfor blev arrangementet efter pres fra nogle 
af de yngre medarbejdere (læs: deres familier) i 
begyndelsen af 70’erne flyttet til en anden dag, 
og nytårsfrokosten har nu i mange år ligget fast 
på den første fredag i det nye år – dog tidligst 
den 3. januar.

Indtil midt i halvfemserne blev nytårsfrokosten 
afholdt i Sparekassens egne lokaler i hoved-
sædet, men efterhånden blev vi så mange, at 
arrangementet blev flyttet ”ud i byen”, og i de 
senere år har afdelingerne på skift arrangeret 
nytårsfrokost.

Selve grundideen er der dog ikke ændret ved: 
Masser af hygge  og uformelt samvær med kol-
leger fra hele organisationen - kort sagt: en rigtig 
sjov fest!

9. fejrInG
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VORES KÆRE 

KOLLEGA 

JØRGEN THOMSEN 

FYLDER 50 ÅR

Vejle afdeling · Vestre Engvej 1 A · 7100 Vejle

75 83 66 66 · midspar.dk/vejle

Det vil vi gerne fejre, så kom ind og 

ønsk ham tillykke fredag den 

24. oktober fra kl. 14.30 - 16.30 på 

Vestre Engvej 1 A, Vejle. 

Vi har sørget for lidt let til ganen, og vi 

glæder os til at se dig!

Hilsen
Annemette, Christina, Henrik, Gunhild, 

Hanne, Michael, Helle, Kirsten, Mette, 

Amar, Tanja, Tina og Pernille.
Jørgen er fuld af energi, som 

kommer til udtryk i hans passion 

for løb, hvor han kommer vidt 

omkring: Rotterdam, Stockholm, 

Berlin, Odense. Han er også aktiv 

og sponsor ved det årlige DR. 

Nielsen løb, Vejleløbet, og privat 

nyder han løb sammen med 

“Tonserne”.

Kom til jubilæum og åbent hus 

Vi har også sørget  for lidt hyggemusiK  af søren lau
Søren er en 33-årig sangskriver  fra Middelfart. Han udgav sit  andet album den 7.4. 2015 ”Sort teater”.

Vi vil gerne fejre vores 25 års jubilæum og vise vores 
nyrenoverede lokaler frem for dig   torsdag d. 23. april 2015 fra kl. 12 - 16. 

Kom og få en rundtur i afdelingen, og bagefter er vi 
vært ved lidt godt til ganen. 

Det er nu 25 år siden,  Middelfart Sparekasse valgte at krydse Lillebælt og åbne den første jyske afdeling i Fredericia. 
En ny flot og tidssvarende afdeling blev 

etableret på Vesterbrogade 15, og den 30. marts 
1990 åbnede vi dørene for de første kunder. Vi var glade for vores beliggenhed, men måtte 

efter 15 år på adressen erkende, at bygningen 
ikke kunne følge med vores fremgang.  

Derfor flyttede vi til Prinsessegade 95 i juni 
2005. Vi så Prinsessegade 95 som en bygning,  
vi kunne udvikle os i. 

De første ti år er allerede gået, og i 2014 har vi 
ombygget og renoveret vores lokaler. Vi har fået mere plads og luft samtidig med, at vi 

har etableret større og bedre mødelokaler. Vi er meget stolte af resultatet, og vi glæder os til 
at vise de nye lokaler frem på Prinsessegade 95.

Fredericia afd. · Prinsessegade 95 · 7000 Fredericia 
75 93 08 00 · midspar.dk/fredericia

25jubilæumÅrs1990-2015

MIDDELFART SPAREKASSE HAR FØDSELSDAG TORSDAG DEN 16. APRILDet fejrer vi det med fødselsdagskage i alle vores 
afdelinger - kig ind 

Deltag i konkurrencen om en fødselsdagskage 
Læs mere på midspar.dk/hurraVi glæder os til at se dig.

Esbjerg · Fredericia · Hedensted · Horsens · Hørning · Kolding

Middelfart · Odense · Strib · Uldum · Vejle · Vinding · Ødsted · Aarhus
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Bodil siger tak for en dejlig dag til sit 40 års jubilæum 
Fredag den 15. august holdt jeg mit 40 års jubilæum og vil gerne takke alle med en kort beskrivelse af en helt igennem perfekt dag!

Min dag startede kl. 14:00, hvor jeg havde inviteret gæster fra mit netværk. Der kom rigtig mange - fra foreninger, avisen og hallerne, hvor vi har holdt garantmøderne samt andre, 

jeg har haft samarbejde med i mere end 15 år.  Kl. 15:00 blev dørene åbnet for alle, hvor jeg også havde inviteret alle seniorerne, som jeg har arbejdet sammen med i mine 40 år. Min tidligere chef fra indlånsafdelingen, Keld Sten, 

og kollega fra samme, Erik (Mejer), kiggede også forbi for at ønske tillykke. 

kl. 16:00 kom mine søde kolleger for at ønske tillykke, og jeg fik en rigtig flot og rosende tale fra Martin. Kristian holdt også en fantastisk tale og overrakte mig en bog med billeder fra 

min barndom til og med i dag og med forskellige avisudklip og citater om mig. Jeg fik også 2 plakater, hvoraf den ene var svar fra jer (i en spørgeundersøgelse) med gode historier og 

flotte ord, og hvor den anden plakat var de mest hyppigt brugte ord fra samme undersøgelse. Det var Kristian, Dorthe og Bent Hørby, der havde stået for det store arbejde.

Prikken over i'et var festen om aftenen, hvor der, udover flere fantastiske taler, var produceret en videofilm med udtalelser fra min tidligere klasselærer, Villy Grambo, den tidligere 

personalechef, Preben Christiansen, og fra min tidligere chef i marketing, Anne Birthe Rasmussen, samt fra Hans Erik Brønserud. 

Det var en fantastisk dag, og jeg er meget taknemmelig for at have fået lov til at holde mit jubilæum på denne måde. Jeg vil også her sige tak for alle de flotte gaver, jeg fik. Til Lisbet 

og Dorthe for hjælp på dagen, og til Lotte fra kantinen. Og for ikke at glemme nogen  TUSINDE TAK TIL ALLE,  som på den ene eller anden måde har været med til at gøre mit 

Jubilæum helt perfekt. 
De kærligste hilsener Bodil

Oprettet: 27-08-2014 

 Anne Mørk Christoffersen Sidst rettet: 27-08-2014 
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receptIoner

Middelfart Firma og Familie Idræt  

inviterer til 

ÅBENT HUS
Lørdag den 23. august 2014 

fra kl. 10.00 – 14.004.00

Kom og prøv en eller flere af disse aktiviteter:

bordtennis • billard • skydning

Mødested: MFFI´s klubhus, Færøvej 63, Middelfart. 

Herfra henvises til de valgte idrætsgrene. Instruktører er 

til stede. Mød op i afslappet tøj. Forfriskning serveres

Ved spørgsmål: Kontakt Arco Hippler tlf. 20 20 45 42

Se i øvrigt hjemmeside www.mffi.dk

Havnegade 41, 5500 Middelfart

Tlf.: 65 45 55 00. Fax: 65 45 57 94

www.melfarposten.dk

Udgiver: 

Fynske Medier P/S

Ansvarshavende chefredaktør: Per Westergård

Tryk: Fynske Mediers Trykkeri

Udebliver Melfar Posten – så ring til os på

tlf. 6545 5500 torsdag inden kl. 14. 

Melfar posten udsendes gratis hver onsdag til samtlige husstande 

i Middelfart kommune - samt erritsø, Sandal, Snoghøj og taulov.

distribueret oplag: 24.974 (dansk oplagskontrol pr. 30.06.2013) 

nB: Sidste onsdag i hver måned udsendes ekstra 11.349

eksemplarer i frederica (uden for voldene).

erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og 

annoncer er ikke tilladt. Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i 

tekst og annoncer.

Salg: annoncer@melfarposten.dk

Redaktion: redaktion@melfarposten.dk

Åbent: Man-Tors kl. 9.00-16.00. Fredag kl. 9.00-15.00

annonceindleveringstider:

Korrektur og større annoncer: onsdag før kl. 16.00

Øvrige tekstsideannoncer: fredag før kl. 15.00

rubrikannoncer: mandag før kl. 12.00

Salgsleder

René bech andersen

rba@melfarposten.dk

6545 5398

Medierådgiver

Tove Rasmussen

toc@melfarposten.dk

6545 5397

Medierådgiver

yasmin Juel amer

yasa@melfarposten.dk

6545 5396

Medierådgiver

anne grete Frederiksen

agf@melfarposten.dk

6545 5395

Salgssekretær

malene Klerens

mak@melfarposten.dk

6545 5399

Salgssekretær

Dorte ane nielsen

doan@melfarposten.dk

6545 5393

Journalist

søren gottwald

sgo@melfarposten.dk

6545 5237

Journalist

Jesper gimbel

jegi@melfarposten.dk

6545 5235

Melfar posten udgives af fynske Medier 

p/S, der bl.a. udgiver kerteminde 

UgeAvis, lokalAvisen Assens, lokalavisen 

nyborg,Midtfyns posten, UgeAvisen 

nordfyn, UgeAvisen faaborg, Ugeavisen 

odense, Ugeavisen Svendborg og 

UgeAvisen øboen. Medlem af de lokale 

Ugeaviser.

Redaktør

bjarne Jacobsen

bjja@melfarposten.dk

6545 5233

Journalist

Pernille Frøkjær gustafsson

peg@fyens.dk

6545 5236

Journalist

Jonas nyeng

jany@melfarposten.dk

6545 5234

KIROPRAKTORHUSET
Middelfart

Elmegade 3 •
5500 Middelf

art • Telefon 6
4 41 39 09

www.kiropraktor-middelfart.dk

Kiropraktik • Massage • Træning • Digital røntgen
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Af CeCilie selma lyngbye

cesl@melfarposten.dk

Middelfart: Rundt om-

kring i sparekassens moderne 

hus står glasmontre med planter 

og pynter. Det er nogle, Bodil 

Sørensen har sørget for, fordi 

hun syntes, der manglede lidt 

pænt at kigge på. Det kan lyde 

som en lille ting, og det er det 

også sammenlignet med alt det 

andet, Bodil laver. Men det er 

tankegangen, der kendetegner 

den lille dame med det store 

smil. Hun elsker at give ”lidt 

ekstra”, som hun siger. Det har 

hun nu gjort for Middelfart Spa-

rekasse i 40 år.

Fra leg til virkelighed

Som barn var Bodil Sørensen 

betaget af kontorarbejde. Sam-

men med sin veninde legede 

hun kontor, hvor de sendte 

papirer mellem hinanden i 

snoretræk og arrangerede dem 

i kasser. Derfor søgte hun efter 

skolen ind på regnskabslinjen 

på det, der dengang hed Køb-

mandsskolen i Fredericia. 

Hendes læreplads fik hun 

derimod på mere tilfældig vis. 

Hun havde gået i skole i Strib 

med nogle, hvis fædre arbej-

dede i Middelfart Sparekasse. 

De syntes, hun var en god pige, 

så da hun troede, hun skulle til 

samtale, var hun allerede ansat 

- som sparekassens første kvin-

delige elev.
Efter den toårige elevperiode 

blev hun ansat som sparekas-

seassistent og har ikke forladt 

arbejdspladsen siden. Men Bo-

dil Sørensen har aldrig kunnet 

nøjes med at udføre sit arbejde 

og gå hjem, når de nødvendige 

opgaver var løst. Udover at be-

tjene kunderne med almindelig 

bankrådgivning, begyndte hun 

hurtigt at arrangere sjove ting 

ved siden af. 
- Jeg fik lov at lave nogle 

forskellige aktiviteter, fordi vi 

skulle være lidt anderledes og 

mere menneskelige her i huset, 

siger hun.
Noget af det første, hun gjor-

de, var at invitere byens børn til 

at komme og forme marsvin i 

ler. Figurerne blev udgangs-

punktet for den sparebøsse, 

kundernes børn stadigvæk får af 

banken i dag, og arrangementet 

blev starten på en lang række af 

Bodil Sørensens bidrag til Mid-

delfart Sparekasse.

Fuld af ideer

Fra 1976 til 1998 arbejdede Bo-

dil Sørensen som rådgiver, hvor 

hun undervejs blev udnævnt 

først til overassistent og senere 

fuldmægtig. Hun var især glad 

for kundekontakten, og det har 

altid været vigtigt for hende at 

give en personlig service.

- Jeg kan godt lide at hygge om 

andre og give lidt ekstra - også 

selvom det bare er et smil eller 

hjælp til damen, der skal ned til 

sin bankboks.
Glæden ved at hygge om an-

dre kom til udtryk i de utallige 

ideer, hun fik til arrangementer 

og sociale tiltag, hun fik lov til at 

lave på arbejdspladsen. 

- Det bedste ved at arbejde her 

er, at mine kollegaer altid har 

givet mig friheden til at lave alt 

muligt, og at de har været med 

på mine ideer. Det skal de have 

tak for, siger hun.

Rækken af ideer, Bodil Sø-

rensen har ført ud i sparekasse-

livet, er lang. For blot at nævne 

nogle få har hun været med til 

at grundlægge personalefor-

eningen, hun har startet en dril-

lenisseleg blandt de ansatte op 

til jul og indført torsdagstøj - en 

tradition, hvor hun skaffede ens 

tøj til alle medarbejdere, som de 

havde på hver torsdag i et år, før 

det blev skiftet ud med et nyt 

ens sæt.
Derfor blev hendes nysger-

righed også vakt, da hun i 1998 

hørte om en ny stilling, der del-

vist bestod af marketing, hvor 

man skulle stå for alle sparekas-

sens begivenheder. 

- Jeg kom til at spørge til stil-

lingen og syntes, det lød spæn-

dende, at man kunne få lov at 

arrangere, siger hun.

Hun fik jobbet og blev så glad 

for marketingdelen, at hun blev 

marketingkonsulent året efter.

- Det var jo egentlig det, jeg 

havde lavet i mange år. Her skul-

le jeg bare ikke lave andet, så det 

var lige mig, siger hun.

Mere end de forventer

Det holdt hårdt, da hun måtte 

sige farvel til kunderne, hvilket 

40 år med lidt ekstra

jubilæuM: Bodil Sørensen startede som første kvindelige elev i Middelfart Sparekasse i 1974. 

Hun er gået fra bankrådgivning til marketing i mellemtiden, men hendes ønske om at levere en 

personlig service lidt ud over det sædvanlige har været med hele vejen.

hun i øvrigt gjorde personligt 

over telefon med en stor del 

af sine flere hundrede kunder. 

Men hun elskede jobbet og gør 

det endnu. Som marketingkon-

sulent sørger hun for alt fra an-

noncer til at arrangere receptio-

ner og stå med hovedansvaret for 

det årlige garantmøde for 5.000 

mennesker, som hun gjorde sid-

ste år. Uanset hvor stor eller lille 

opgaven er, sætter hun en ære i 

at løse den.
- Jeg vil have fingrene med 

i det hele og være sikker på, at 

alt er, som det skal være. Der-

for laver jeg tjeklister helt ned 

til mindste detalje. Men jeg har 

efterhånden fået så mange gode 

kontakter, så jeg får det, som jeg 

vil have det, siger hun. 

Og det er ikke tilfældigt, hvor-

dan hun vil have det. 

- Jeg laver altid noget mere, 

end de forventer. Jeg husker for 

eksempel børnene. Når der er 

rejsegilder, sørger jeg altid for 

øl til kunderne, og så tager jeg 

også en taske med legeting med 

til børnene. Og når der er recep-

tion i en af vores afdelinger, laver 

jeg nogle personlige dækkeservi-

etter med billeder eller tekst på, 

som jeg har med på dagen som 

en overraskelse, siger hun.

Kreativ både ude og 

hjemme

Bodil Sørensens kreative side 

bliver i den grad udnyttet i hen-

des arbejde. Hun klippeklistrer, 

skriver rim, laver ”find fem fejl”-

konkurrencer og pynter op efter 

temaer, når der skal være arran-

gementer. For eksempel var der 

for nylig reception for en sejler, 

» Det bedste ved at arbejde her er, at mine 

kollegaer altid har givet mig friheden til 

at lave alt muligt, og at de har været med på 

mine ideer. Det skal de have tak for. 

 Bodil SørenSen, MiddelfArt SpArekASSe
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 Middelfart ApS
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BEMÆRK

Nofrost

HUSK

5 ÅRS GARANTIBOX

LUKKET

FREDAG

DEN 15-8

P.G.A.

KURSUS

BEMÆRK

4 års garanti

St. Martins kjole

649.95

Algade 72  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf. 64 41 14 40

til dig der skal ses...

D A
I Diva fi nder du 
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lænsmaling i mange år, og jeg 

har syet tøj til børnene og mig 

selv og strikket mine egne bluser. 

Det gør jeg ikke så meget mere, 

men nu mødes jeg hver mandag 

med fem andre damer i et atelier 

og maler, siger hun.

Derudover kan hun godt lide 

at bruge tid i haven, på camping 

og sammen med sine børn.

Et kendt ansigt

Hun har været i Middelfart 

Sparekasse, siden de var tyve 

ansatte. I dag er de over 200, og 

sparekassen spiller en vigtig rolle 

i lokalsamfundet. Dels fordi en 

stor del af de lokale borgere har 

deres penge der, dels fordi den er 

sponsor ved mange af områdets 

begivenheder, som Bodil Søren-

sen oftest deltager i. Der er hun 

kendt af de fleste.

- Jeg kan ikke gå i byen, uden 

jeg møder nogen, jeg kender. 

Men det er dejligt. Så hilser jeg 

og snakker med folk, siger hun.

Selvom hun nogle gange tæn-

ker, at hun måske skulle prøve at 

arbejde et andet sted, bliver det 

altid kun ved tanken, og den sid-

der aldrig i hende i mere end en 

halv dags tid, før den forsvinder 

igen. 
Derfor kan man stadigvæk 

regne med at kunne finde hende 

i det moderne hus med planter i 

glasmontrer efter hendes jubilæ-

um. Men først kan man komme 

og skåle med hende på fredag 

den 15. august fra klokken 15 

til 16 i kantinen til en reception, 

hun selv har arrangeret - ikke 

fordi der ikke var andre, der til-

bød at gøre det, men fordi hun 

bare ikke kan lade være.
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 ➜ Født den 26. januar 1955, opvokset i Strib

 ➜ Bor i Middelfart med sin mand

 ➜ Har en datter og en søn på henholdsvis 32 og 34 år

 ➜ Har været TV Bingo stjerne på Middelfart Lokal TV

 ➜ Blev i 2004 kåret som årets medarbejder

Blå bog

hvor hun tog ned på Marinaen 

og hentede sand og muslinge-

skaller, der kunne bruges som 

bordpynt. 
Hun synes, det er sjovt at få en 

opgave og finde på en måde at 

gøre den til noget specielt. Hun 

bliver da også ofte ringet op af 

kollegaer eller venner, som står 

og skal bruge en ide til noget. 

Så går hun ”i tænkeboks”, og 

uden hun ved hvordan, finder 

hun altid på noget. Det gælder 

også i hendes fritid, hvor forskel-

lige former for kreativ udfoldelse 

fylder en del. 
- Jeg har altid godt kunnet 

lide det. Jeg har gået til porce-

 ■ Bodil Sørensen kan i år fejre 40 

års jubilæum i Middelfart Spare-

kasse. Hun har været med, siden 

de kun var 20 ansatte, og afdelin-

gen så en del anderledes ud, end 

den gør i dag.  Foto: Yilmaz Polat
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Af CeCilie selma lyngbye

cesl@melfarposten.dk

Middelfart: Rundt om-

kring i sparekassens moderne 

hus står glasmontre med planter 

og pynter. Det er nogle, Bodil 

Sørensen har sørget for, fordi 

hun syntes, der manglede lidt 

pænt at kigge på. Det kan lyde 

som en lille ting, og det er det 

også sammenlignet med alt det 

andet, Bodil laver. Men det er 

tankegangen, der kendetegner 

den lille dame med det store 

smil. Hun elsker at give ”lidt 

ekstra”, som hun siger. Det har 

hun nu gjort for Middelfart Spa-

rekasse i 40 år.

Fra leg til virkelighed

Som barn var Bodil Sørensen 

betaget af kontorarbejde. Sam-

men med sin veninde legede 

hun kontor, hvor de sendte 

papirer mellem hinanden i 

snoretræk og arrangerede dem 

i kasser. Derfor søgte hun efter 

skolen ind på regnskabslinjen 

på det, der dengang hed Køb-

mandsskolen i Fredericia. 

Hendes læreplads fik hun 

derimod på mere tilfældig vis. 

Hun havde gået i skole i Strib 

med nogle, hvis fædre arbej-

dede i Middelfart Sparekasse. 

De syntes, hun var en god pige, 

så da hun troede, hun skulle til 

samtale, var hun allerede ansat 

- som sparekassens første kvin-

delige elev.
Efter den toårige elevperiode 

blev hun ansat som sparekas-

seassistent og har ikke forladt 

arbejdspladsen siden. Men Bo-

dil Sørensen har aldrig kunnet 

nøjes med at udføre sit arbejde 

og gå hjem, når de nødvendige 

opgaver var løst. Udover at be-

tjene kunderne med almindelig 

bankrådgivning, begyndte hun 

hurtigt at arrangere sjove ting 

ved siden af. 
- Jeg fik lov at lave nogle 

forskellige aktiviteter, fordi vi 

skulle være lidt anderledes og 

mere menneskelige her i huset, 

siger hun.
Noget af det første, hun gjor-

de, var at invitere byens børn til 

at komme og forme marsvin i 

ler. Figurerne blev udgangs-

punktet for den sparebøsse, 

kundernes børn stadigvæk får af 

banken i dag, og arrangementet 

blev starten på en lang række af 

Bodil Sørensens bidrag til Mid-

delfart Sparekasse.

Fuld af ideer

Fra 1976 til 1998 arbejdede Bo-

dil Sørensen som rådgiver, hvor 

hun undervejs blev udnævnt 

først til overassistent og senere 

fuldmægtig. Hun var især glad 

for kundekontakten, og det har 

altid været vigtigt for hende at 

give en personlig service.

- Jeg kan godt lide at hygge om 

andre og give lidt ekstra - også 

selvom det bare er et smil eller 

hjælp til damen, der skal ned til 

sin bankboks.
Glæden ved at hygge om an-

dre kom til udtryk i de utallige 

ideer, hun fik til arrangementer 

og sociale tiltag, hun fik lov til at 

lave på arbejdspladsen. 

- Det bedste ved at arbejde her 

er, at mine kollegaer altid har 

givet mig friheden til at lave alt 

muligt, og at de har været med 

på mine ideer. Det skal de have 

tak for, siger hun.

Rækken af ideer, Bodil Sø-

rensen har ført ud i sparekasse-

livet, er lang. For blot at nævne 

nogle få har hun været med til 

at grundlægge personalefor-

eningen, hun har startet en dril-

lenisseleg blandt de ansatte op 

til jul og indført torsdagstøj - en 

tradition, hvor hun skaffede ens 

tøj til alle medarbejdere, som de 

havde på hver torsdag i et år, før 

det blev skiftet ud med et nyt 

ens sæt.
Derfor blev hendes nysger-

righed også vakt, da hun i 1998 

hørte om en ny stilling, der del-

vist bestod af marketing, hvor 

man skulle stå for alle sparekas-

sens begivenheder. 

- Jeg kom til at spørge til stil-

lingen og syntes, det lød spæn-

dende, at man kunne få lov at 

arrangere, siger hun.

Hun fik jobbet og blev så glad 

for marketingdelen, at hun blev 

marketingkonsulent året efter.

- Det var jo egentlig det, jeg 

havde lavet i mange år. Her skul-

le jeg bare ikke lave andet, så det 

var lige mig, siger hun.

Mere end de forventer

Det holdt hårdt, da hun måtte 

sige farvel til kunderne, hvilket 

40 år med lidt ekstra

jubilæuM: Bodil Sørensen startede som første kvindelige elev i Middelfart Sparekasse i 1974. 

Hun er gået fra bankrådgivning til marketing i mellemtiden, men hendes ønske om at levere en 

personlig service lidt ud over det sædvanlige har været med hele vejen.

hun i øvrigt gjorde personligt 

over telefon med en stor del 

af sine flere hundrede kunder. 

Men hun elskede jobbet og gør 

det endnu. Som marketingkon-

sulent sørger hun for alt fra an-

noncer til at arrangere receptio-

ner og stå med hovedansvaret for 

det årlige garantmøde for 5.000 

mennesker, som hun gjorde sid-

ste år. Uanset hvor stor eller lille 

opgaven er, sætter hun en ære i 

at løse den.
- Jeg vil have fingrene med 

i det hele og være sikker på, at 

alt er, som det skal være. Der-

for laver jeg tjeklister helt ned 

til mindste detalje. Men jeg har 

efterhånden fået så mange gode 

kontakter, så jeg får det, som jeg 

vil have det, siger hun. 

Og det er ikke tilfældigt, hvor-

dan hun vil have det. 

- Jeg laver altid noget mere, 

end de forventer. Jeg husker for 

eksempel børnene. Når der er 

rejsegilder, sørger jeg altid for 

øl til kunderne, og så tager jeg 

også en taske med legeting med 

til børnene. Og når der er recep-

tion i en af vores afdelinger, laver 

jeg nogle personlige dækkeservi-

etter med billeder eller tekst på, 

som jeg har med på dagen som 

en overraskelse, siger hun.

Kreativ både ude og 

hjemme

Bodil Sørensens kreative side 

bliver i den grad udnyttet i hen-

des arbejde. Hun klippeklistrer, 

skriver rim, laver ”find fem fejl”-

konkurrencer og pynter op efter 

temaer, når der skal være arran-

gementer. For eksempel var der 

for nylig reception for en sejler, 

» Det bedste ved at arbejde her er, at mine 

kollegaer altid har givet mig friheden til 

at lave alt muligt, og at de har været med på 

mine ideer. Det skal de have tak for. 

 Bodil SørenSen, MiddelfArt SpArekASSe

Den 15. juli 2014 er ikke en helt al-
mindelig dag for Bodil. Det var nemlig 40 årsdagen for Bodils første arbejdsdag i 

Middelfart Sparekasse. Der er unægtelig sket meget siden 

den 15. juli 1974, men Bodil er stadig et kreativt energi-
bundt af den sjældne slags og giver sig fortsat fuldt ud i 
Sparekassens tjeneste. Derfor fortjener Bodil om nogen, at 

vi fejrer hendes 40 års jubilæum. I den anledning holder vi åbent hus fredag den 15. August fra kl 15.00 - 16.00 
på Hovedkontoret, Havnegade 21.Vi ser frem til venner, tidligere kolleger, kunder og an-

dre samarbejdspartnere vil møde op og lykønske Bodil.
Med venlig hilsen

I SPAREKASSENS TJENESTE

ÅBENT HUS

40 ÅR
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SparekaSSenS 160 årS  
fødSelSdag blev  
feJret ved garant- 
Møderne i 2013

Martin Nørholm Baltsers , 05-04-2013 09:44, Direktion 
Rediger | Slet | 

 Markér som læst

Luk

160 års fødselsdag!!

Kære kolleger!

Tillykke med fødselsdagen - Peter og jeg håber, I alle må få en rigtig god dag. Tag - som altid - rigtig pænt i mod jeres 

kunder og fortæl dem, at det i dag er 160 år siden, slagtermester Benjamin Falkner stod i spidsen for etableringen af 

Middelfart Sparekasse.

Som I ved, er vi netop i disse dage undervejs med i alt 6 garantmøder. Ganske heldigt, vi samtidig kan fejre 

Sparekassens fødselsdag ( - :   

De første 3 garantmøder er gået rigtig godt - fulde huse og glade garanter. I næste uge venter Fredericia, Vejle og 

Hedensted.

Rigtig god dag til jer alle!

Hilsen Martin

Side 1 af 2

160 års fødselsdag!!

01-06-2015

https://www.msintranet.dk/webtop/noticeboard/Shownews.aspx?Id=10206

InvItatIontIl Garantmøde 2013  
I mIddelfart sparekasseJan GintberG

Caroline Henderson

Jan Gintberg har siden 1992 optrådt som 

standupkomiker, men er senest kendt for 

dokumentarserien ”Gintberg på kanten”, 

hvor han med sin charme og humor 

skildrede besøg i Udkantsdanmark samt 

store institutioner i Danmark.

Caroline Henderson fik sit gennembrud 

som en del af popgruppen Ray Dee Ohh 

tilbage i 1989. Da gruppen gik i opløs-

ning, gik Caroline solo og laver nu jazz 

i den poppede ende af genren. Hun har 

siden udgivet flere plader, som også er 

nået ud over Danmarks grænser.

20130121 A5 invitation garantmøde.indd   1-2

07/02/13   16.17

Fødselsdagssangen som 
var lavet af vores kollega 
Bent Hørby

Martin Nørholm Baltsers , 05-04-2013 09:44, Direktion 
Rediger | Slet | 
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4 fagligt aktiV
Af journalist Carsten Jørgensen

Rikke Jakobsen fra Middelfart Sparekasse fik 12 ved den afsluttende eksamen 

på Finansforbundets tillidsmandsuddannelse

Hun bestod eksamen 

med topkarakter

torsdag den 5. februar fik rikke Jakob-

sen overrakt sit eksamensbevis som tegn 

på, at hun har bestået finansforbun-

dets tillidsmandsuddannelse. eksamen 

klarede hun i flotteste stil, idet hun fik 

topkarakteren 12 for sin opgave om le-

delse i praksis, der tog udgangspunkt i 

at hjælpe en kriseramt kollega.

”Jeg er selvfølgelig meget glad og stolt 

over karakteren, som oversteg mine for-

ventninger. det var et godt punktum for 

en fantastisk tillidsmandsuddannelse”, 

siger rikke Jakobsen, der er erhvervs-

medarbejder i middelfart sparekasse. 

i begyndelsen var hun lidt forbe-

holden over for undervisningsformen 

på uddannelsen. 

”lige da jeg begyndte, syntes jeg, un-

dervisningen virkede lidt ustruktureret, 

men da jeg kom hjem fra de første un-

dervisningsdage, kunne jeg godt se lærin-

gen i det, som vi havde lavet”, siger rikke 

Jakobsen, der blandt andet har brugt de 

kompetencer, hun har fået i su-arbejdet 

i sparekassen.

Blev tillidsmand og 

skiftede jobfunktion

Hun har været tillidsmand siden somme-

ren 2012 og er en af blot tre tillidsmænd 

i middelfart sparekasse, som beskæf- 

tiger 260 medarbejdere. så der kan være 

nok at se til som tillidsmand, selv om 

sparekassen har ry for at være en af sek-

torens bedste arbejdspladser.

derfor tog rikke Jakobsen sig også 

en god snak med sin chef, da hun var 

blevet valgt som tillidsmand. de aftalte 

blandt andet, at hun skiftede funktion 

fra at være erhvervsrådgiver til at blive 

erhvervsmedarbejder, hvor hun støtter 

sine rådgiverkolleger med papirarbejdet.

”Jeg er glad for, at jeg tog skridtet til 

at blive tillidsmand. Jeg overvejede det 

tidligere, hvor jeg var ansat i fionia bank, 

men det passede først rigtigt nu, hvor min 

forgænger i hvervet skiftede til et lederjob 

i sparekassen”, fortæller rikke Jakobsen.

efter at have bestået forbundets til-

lidsmandsuddannelse er hun allerede 

i gang med at dygtiggøre sig yderligere 

som tillidsmand. Her i foråret begynder 

hun på finansforbundets coachingud-

dannelse, og til september vil hun tage 

sagsbehandleruddannelsen, hvor hun 

kan lære overenskomstreglerne endnu 

bedre at kende og være med til at gøre 

en større forskel for sine kolleger.

Rikke Jakobsen har fået smag for 

fagligt arbejde
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tidligere, hvor jeg var ansat i fionia bank, 

men det passede først rigtigt nu, hvor min 

forgænger i hvervet skiftede til et lederjob 

i sparekassen”, fortæller rikke Jakobsen.

efter at have bestået forbundets til-

lidsmandsuddannelse er hun allerede 

i gang med at dygtiggøre sig yderligere 

som tillidsmand. Her i foråret begynder 

hun på finansforbundets coachingud-

dannelse, og til september vil hun tage 

sagsbehandleruddannelsen, hvor hun 

kan lære overenskomstreglerne endnu 

bedre at kende og være med til at gøre 

en større forskel for sine kolleger.

Rikke Jakobsen har fået smag for 

fagligt arbejde

Martin N. Baltser  
overrakte på Sparekassens 
vegne en blomsterdekorati-
on til Rikke Jakobsen for det 

flotte resultat ved hendes 
tillidsmandseksamen.
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Den røde løber var rullet ud til ære for Dan-
marks bedste arbejdspladser, der onsdag 
den 19. november 2014 var samlet til en stor 
prisfest i Cirkusbygningen. Anne Christoffersen, 
studentermedhjælper i Kommunikations – og 
marketingafdelingen i Middelfart Sparekasse, 
var med, da Great Place to Work kårede Spare-
kassen som Danmarks 5. bedste arbejdsplads 
i Cirkusbygningen i København. Her fortæller 
hun om sin oplevelse:

"Jeg havde en fantastisk aften i Cirkusbygningen 
sammen med mine kolleger: Et storslået setup og 
en bygning fyldt med feststemte medarbejdere 
fra hele landet klædt i gallatøj – og lige meget 
hvor jeg kiggede hen, så strålede gæsterne af 
stolthed. 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt indledte 
aftenen med en åbningstale, hvor jeg især lagde 
mærke til omtalen af den gode arbejdsplads som 
resultatet af fællesskabsfølelsen og teamånden 
på arbejdspladsen. Hun nævnte, at den gode 
arbejdsplads er der, hvor medarbejderne føler sig 
respekteret, værdsat og føler, at de kan gøre en 
forskel for andre.

Jeg kunne bestemt nikke genken-
dende til statsministerens ord og 
oplever det på nærmeste hold i 
min daglige gang i Middelfart 
Sparekasse. Jeg er især sikker på, 
at den respekt og anerkendelse, vi 
dagligt oplever gennem Sparekassens selvledel-
sesfilosofi, er med til at skabe netop den stolthed 
og arbejdsglæde, der skinner igennem hos 
samtlige af mine kolleger. Og den følelse kom til 
syne hos mine kolleger og jeg, da aftenens værter 
udråbte Middelfart Sparekasse som Danmarks 
5. bedste arbejdsplads. At vi yderligere var no-
mineret til en pris for vores samfundsansvar gav 
stoltheden et ekstra boost. 

Sparekassen måtte invitere 6 medarbejdere 
til arrangementet, og disse blev fundet ved en 
lodtrækning i vores HR-afdeling. Jeg følte mig 
utrolig privilegeret og blev samtidig ramt af en 
kæmpe stolthedsfølelse, da jeg fik at vide, at jeg 
var blandt ”vinderne”. Selvom jeg ”bare” er ansat 
som studentermedhjælper under min studietid, 
føler jeg mig som en stor del af fællesskabet, og 
det var en vild oplevelse at være med til at fejre 
Danmarks bedste arbejdspladser." 

tur tIl kårInG af  
danmarkS bedSte arbejdSpladS 2014

”Det at være på en god arbejdsplads, det er jo at føle, at man er en del af 

et fællesskab, som vi giver noget til, men som også giver den enkelte noget 

tilbage. For det er en stor tilfredsstillelse at udrette noget sammen med 

andre. At være en del af et team, og at det, man gør, er større end sum-

men af det, som vi hver især kan levere. Danskerne er glade for at gå på 

arbejde”, statsminister, Helle Thorning-Schmidt, hovedtaler ved Danmarks 

Bedste Arbejdsplads © 2014.

®

Infobasen / Nyheder / Nyheder i abonnement / Personale

Kåring af Danmarks bedste arbejdsplads finder sted 19. november 

2014 - Vil du med?

Det er besluttet, at vi tager 8 af sted til kåringen af Danmarks bedste arbejdsplads i år. De to af 

pladserne er besat af Peter Møller og Helle Gregersen, og ellers sker udvælgelsen af de 

øvrige 6 pladser via lodtrækning. 

Fællestillidsmand Ulrik Sørensen plejer at være fast deltager, men har i år valgt at lade sin billet 

indgå i lodtrækningen.

Vi forventer at tage toget fra Middelfart omkring kl. 15 og retur fra København omkring midnat. 

Se yderligere information i den vedhæftede invitation.

Ønsker du at deltage i lodtrækningen om en af de 6 pladser, så send en mail til 

AA@midspar.dk senest torsdag den 6. november 2014 kl. 18.

Vinderne offentliggøres fredag.

/HR

Oprettet 01-11-2014 af Helle Lund Gregersen/ Rettet 05-11-2014 af Helle Lund Gregersen

Vises til 01-02-2015 - arkiveres

Oprettet 01-11-2014 af Helle Lund Gregersen/ Rettet 05-11-2014 af Helle Lund Gregersen

Vises til 01-02-2015 - arkiveres
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10a: Hvordan fremmer arbejds-
pladsen en oplevelse af lighed?  
Vi er især interesseret i:

•   Politikker eller praksisser som 
medvirker til at skabe en oplevelse 
af lighed mellem medarbejdere og 
ledelse - f.eks. tydelige karriereveje, 
kommunikation omkring forfremmel-
ser, politikker og praksisser om ligebe-
handling af kønnene m.v. 

•   Aflønningsformer - f.eks. overskudsde-
ling, bonusser, medejerskab etc.

Sparekassen tror overordnet set ikke på individu-
elle bonusprogrammer, og dette ses også tydeligt 
i den lønpolitik, som udarbejdes af Sparekassens 
bestyrelse, og som godkendes af repræsentant-
skabet.

Vi er ikke en salgsorganisation med traditionel, 
individuel salgsopfølgning. Vi tror på, at bæredyg-
tige og dermed langsigtede kundeforhold er den 
rigtige måde for Sparekassen at drive forretning 
ud fra. Vi arbejder med kundens køb og ikke med 
vores salg.

Vi har naturligvis også et konkurrencemiljø, 
og i forbindelse med kampagner er der uddelt 
præmier eller ekstra synlighed på intranettet for 
de vindere, der har leveret det bedste resultat i 
forhold til den enkelte kampagne og Sparekas-
sens overordnede målsætning. Det er ofte som 
teams eller afdelingsvis, der konkurreres
.

Der er forbundet en række personalegoder med 
ansættelse i Sparekassen. Vi har helt overordnet 
en række fælles goder, fx særlige personaleren-
ter, meget få gebyrer, en lejlighed i København 
som kan lejes, helbredsundersøgelse hvert 3. år, 
sundhedsforsikring, massage, kantineordning for 
de ansatte på hovedkontoret m.m.
Læs mere i afsnit 8 på side 112.

Middelfart Sparekasse involverer meget gerne 
medarbejdere med forskellige funktioner og pla-
ceringer i større forandrings- og udviklingspro-
cesser i organisationen. De sidste to eksempler er 
udviklingen af nyt værdigrundlag samt Strategi 
2015. I begge projekter har alle medarbejdere - i 
forskellig grad - været involveret.

Lighed er et område, der for os er svært at 
beskrive. Hvad er lighed?! Måske er det svært at 
beskrive, fordi lighed er naturligt for os og ikke 
en særlig udfordring eller problemstilling. Det 
er for os lovpligtigt at udarbejde en politik for 
kønsmæssige sammensætning i ledelsen, såfremt 
vi ikke opfylder kravet herom. Sparekassen har i 
over 10 år rapporteret om den kønsmæssige sam-
mensætning i ledelsen i den sociale redegørelse, 
og vi lever op til de nye krav om målsætning.

10. lIGhed oG  
SocIalt anSvar

lIGhed



MÅLTAL OG POLITIK FOR AT ØGE ANDELEN AF 
DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I 
MIDDELFART SPAREKASSES LEDELSE 	  

	  

	  

I	  medfør	  af	  lov	  om	  finansiel	  virksomheds	  §	  79	  a	  har	  bestyrelsen	  opstillet	  nedenstående	  måltal	  
for	  andelen	  af	  det	  underrepræsenterede	  køn	  i	  repræsentantskab	  og	  bestyrelse	  og	  udarbejdet	  
nedenstående	  politik	  for	  at	  øge	  andelen	  af	  det	  underrepræsenterede	  køn	  på	  Sparekassens	  øvrige	  
ledelsesniveauer.	  

	  

1. Måltal	  og	  politik	  for	  at	  øge	  andelen	  af	  det	  underrepræsenterede	  køn	  i	  
repræsentantskab	  og	  bestyrelse	  
Da	  størsteparten	  af	  bestyrelsens	  repræsentantskabsvalgte	  medlemmer	  skal	  vælges	  blandt	  
repræsentantskabets	  medlemmer,	  er	  det	  både	  naturligt	  og	  nødvendigt	  at	  fastsætte	  samme	  
måltal	  for	  repræsentantskabet.	  

Repræsentantskab	  
Den	  kønsmæssige	  fordeling	  blandt	  Sparekassens	  repræsentantskabsmedlemmer	  udgør	  pr.	  
31.12.2014	  følgende:	  77	  pct.	  mænd	  23	  pct.	  kvinder.	  

Det	  er	  bestyrelsens	  mål,	  at	  andelen	  af	  kvindelige	  repræsentantskabsmedlemmer	  pr.	  
31.12.2017	  skal	  udgøre	  30	  pct.	  

Bestyrelse	  
Den	  kønsmæssige	  fordeling	  blandt	  Sparekassens	  repræsentantskabsvalgte	  
bestyrelsesmedlemmer	  udgør	  pr.	  31.12.2014	  følgende:	  100	  pct.	  mænd	  0	  pct.	  kvinder.	  

Det	  er	  bestyrelsens	  mål,	  at	  andelen	  af	  kvindelige	  repræsentantskabsvalgte	  
bestyrelsesmedlemmer	  pr.	  31.12.2018	  skal	  udgøre	  30	  pct.	  

Bestyrelsens	  nominerings-‐	  og	  vederlagsudvalg	  er,	  jf.	  udvalgskommissoriet,	  ansvarlig	  for	  at	  
arbejde	  for	  opfyldelsen	  af	  disse	  måltal	  i	  sit	  arbejde	  med	  rekruttering	  af	  nye	  medlemmer	  til	  
repræsentantskab	  og	  bestyrelse.	  	  

Bestyrelsen	  har	  ansvaret	  for	  at	  stille	  forslag	  om	  bestyrelseskandidater	  og	  til	  at	  sikre,	  at	  
bestyrelsen	  til	  enhver	  tid	  har	  de	  nødvendige	  kompetencer.	  

	  
Da	  repræsentantskabet	  som	  udgangspunkt	  er	  den	  population,	  der	  kan	  vælges	  til	  
bestyrelsen,	  skal	  bestyrelsen	  arbejde	  for	  at	  flest	  mulige	  kvinder	  (kandidater	  af	  det	  
underrepræsenterede	  køn)	  til	  at	  opstille	  til	  repræsentantskabsvalget.	  

	  
Bestyrelsen	  skal	  vurdere,	  om	  der	  i	  repræsentantskabet	  er	  bestyrelseskandidater	  med	  de	  
nødvendige	  kompetencer,	  og	  som	  samtidig	  kan	  bidrage	  til,	  at	  målsætningen	  om	  det	  
underrepræsenterede	  køn	  kan	  nås	  (om	  der	  i	  repræsentantskabet	  er	  kvinder	  med	  de	  
nødvendige	  kompetencer).	  

Sparekassen	  ansætter	  ledere	  under	  den	  præmis,	  at	  den	  bedst	  egnede	  altid	  

ansættes/udnævnes	  uanset	  køn.	  	  	  	  

3. Afrapportering	  	  I	  Sparekassens	  Governance	  redegørelse,	  som	  findes	  på	  Sparekassens	  hjemmeside,	  

offentliggør	  Sparekassen	  oplysninger	  om	  politikken,	  hvordan	  den	  gennemføres,	  og	  hvad	  der	  

er	  opnået.	  	  	  	  
	  

4. Årlig	  gennemgang	  af	  måltal	  og	  politik	  
Bestyrelsen	  skal	  gennemgå	  måltal	  og	  politik	  en	  gang	  om	  året	  med	  henblik	  på	  at	  tilpasse	  de	  

opstillede	  måltal	  og	  den	  udarbejdede	  politik	  til	  Sparekassens	  udvikling.	  -‐-‐-‐o0o-‐-‐-‐	  
	  

Nærværende	  politik	  er	  forelagt	  og	  godkendt	  af	  bestyrelsen	  den	  19.	  maj	  2015.	  
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Såfremt	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  rekruttere	  kvinder	  med	  de	  nødvendige	  kompetencer	  i	  

repræsentantskabet,	  kan	  bestyrelsen	  indstille	  kandidater	  uden	  for	  repræsentantskabet,	  

ligesom	  bestyrelsen	  kan	  vurdere	  andelen	  af	  det	  underrepræsenterede	  køn	  i	  den	  samlede	  

bestyrelse.	  
2. Politik	  for	  at	  øge	  andelen	  af	  det	  underrepræsenterede	  køn	  i	  Sparekassens	  

øvrige	  ledelsesniveauer	  Denne	  politik	  har	  til	  hensigt	  at	  skabe	  grundlaget	  for	  en	  ligelig	  fordeling	  mellem	  kønnene	  i	  

Sparekassens	  øvrige	  ledelsesniveauer.	  	  I	  Sparekassen	  omfatter	  de	  øvrige	  ledelsesniveauer	  Den	  brede	  Ledergruppe	  (gruppen	  af	  

afdelingsdirektører	  og	  fagchefer	  samt	  den	  administrerende	  direktør,	  vicedirektør	  og	  

underdirektør).	  	  	  

2.1 Mål	  
Det	  er	  Sparekassens	  overordnede	  mål	  at	  tilvejebringe	  en	  ligelig	  fordeling	  af	  mænd	  og	  

kvinder	  i	  Den	  brede	  Ledergruppe.	  En	  ligelig	  fordeling	  anses	  at	  foreligge,	  når	  intet	  køn	  er	  

repræsenteret	  med	  under	  40	  pct.	  Sparekassen	  ønsker	  at	  kunne	  følge	  op	  på	  udviklingen	  af	  kønssammensætningen	  i	  Den	  brede	  

Ledergruppe	  samt	  have	  mulighed	  for	  at	  justere	  indsatsen	  undervejs	  i	  forhold	  til	  de	  mål,	  der	  

er	  sat.	  

Sparekassen	  betragter	  mål	  og	  måltal	  som	  et	  effektivt	  værktøj	  til	  at	  sikre	  fremdrift	  og	  nå	  

resultater.	  
Sparekassen	  har	  opstillet	  følgende	  konkrete	  mål:	  
1.	   Sparekassens	  medarbejdere	  skal	  uanset	  køn	  opleve,	  at	  de	  har	  samme	  muligheder	  

for	  karriere	  og	  lederstillinger.	  	  2.	   Andelen	  af	  kvinder	  i	  Den	  brede	  Ledergruppe	  skal	  øges	  fra	  et	  aktuelt	  niveau	  pr.	  

31.12.2014	  på	  28	  pct.	  til	  40	  pct.	  pr.	  31.12.2017.	  
	  

2.2 Strategi	  
Sparekassen	  mener,	  at	  det	  er	  en	  samfundsopgave	  at	  medvirke	  til	  en	  kønsmæssig	  ligestilling	  

på	  arbejdsmarkedet	  og	  ikke	  mindst	  i	  de	  øverste	  ledelseslag.	  Sparekassen	  ønsker	  derfor	  en	  

ligelig	  fordeling	  mellem	  kønnene	  i	  Den	  brede	  Ledergruppe.	  
Der	  skal	  igangsættes	  initiativer,	  hvis	  dette	  skønnes	  nødvendigt	  for	  at	  opnå	  de	  konkrete	  mål	  

som	  nævnt	  under	  pkt.	  2.1.	  Sparekassen	  ønsker	  en	  åben	  og	  fordomsfri	  kultur,	  hvor	  den	  enkelte	  medarbejder	  kan	  

udnytte	  sine	  kompetencer	  bedst	  muligt	  uanset	  køn,	  og	  Sparekassen	  tilbyder	  alle	  

medarbejdere	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  faglige	  og	  personlige	  kompetencer	  gennem	  deltagelse	  

i	  uddannelse	  og	  aktiviteter.	  Det	  er	  Sparekassens	  mål,	  at	  kvinder	  og	  mænd	  generelt	  deltager	  

ligeligt	  i	  disse	  tilbud.	  

■  Kvinder i ledende stillinger
■  Mænd i ledende stillinger

Heraf består den øverste ledelse af 2 mænd og 1 kvinde.
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Kvinder i ledende stillinger (%) 44 38 28

Mænd i ledende stillinger (%) 56 62 72
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Udnævnelse og organisationsændringer 

På et bestyrelsesmøde i går aftes blev det besluttet at udnævne Rikke Dresing til underdirektør og dermed til en formel del af den øverste 

ledelse i Sparekassen. 

Rikke vil fremover få ledelsesansvaret for følgende områder: 

• Corporate governance

• Risikostyring
• Compliance
• CSR
• Ledelseskommunikation/strategisk kommunikation (nyt)

Fælles for områderne er, at de er særdeles vigtige i ledelsen af et pengeinstitut, og bestyrelse og ledelse ønsker derfor at forankre 

områderne direkte i ledelsen. 

Vi ønsker Rikke tillykke med udnævnelsen og velkommen i ledelsen. 

Samtidig er det blevet besluttet at udskille IT i en selvstændig afdeling, hvorfor der vil blive opslået en stilling som IT chef. Dette sker som 

led i at ruste Sparekassen yderligere til den digitale fremtid og for at sikre et stærkt ledelsesmæssigt fokus på både IT og marketing. 

Endelig er det blevet besluttet at optage fagområderne risikostyring, compliance og CSR i den brede ledergruppe. 

Organisationsændringerne er illustreret i vedlagte organisationsdiagram. 

/Martin og Peter

Oprettet: 15-04-2015 

 Helle Lund Gregersen 

Sidst rettet: 15-04-2015 

 Helle Lund Gregersen 

20150413 Organisationsdiagram.pdf
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Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved

Sonja Marie
Sørensens
begravelse fra

Middelfart Kirke

Tak for blomster og kranse

På familiens vegne

John, Lene og Kim

Vores kære mor, svigermor
og farmor

Harriet Raaby
født Sandberg 

den 7. juni 1934

har fået fred, 
den 28. april 2015

Jesper og Anne
Jacob og Kasper

Begravelsen har fundet sted

Jazz på
kirkeorgel
Torsdag den 7. maj
kl. 19.00
spiller Henrik Sørensen
improvisationer og jazz-
kompositioner
i Asperup Kirke.

Koncerten er gratis

Per Rosenfeldt Annette NicolajsenHovedvejen 62 . Middelfart

Exam. bedemand

www.denlokalebedemandberner.dk

Middelfart

egn

in Klingenberg Torben Ørnstrup

Den lokale bedemand
Las Petersens Eftf.

ddelffart
lsesfoorretning

FFyynnssvveejj 114 - 5500Middelfart

Få navnet i
Melfar Posten

Melfar Postens navneside omtaler
runde fødseldage, jubilæer, nyudnævnelser,

nyuddannede og bryllupper.

Så har du kendskab til en glædelig navnenyhed,
så send oplysninger og evt. foto til

redaktionen, Havnegade 41, 5500 Middelfart,
eller redaktion@melfarposten.dk

em ns

Onsdag den 6. maj 2015
4

navne

af helle elgaard kvist
hekv@melfarposten.dk

Middelfart: Bente Holm, 
der har været daglig leder af 
Frivilligcenteret siden oktober 
2012 og for mange er et kendt 
ansigt i byen, har fra første maj 
valgt at gå på pension.

Men faktisk er det ikke før-
ste gang, Bente Holm forlader 
arbejdsamarkedet. Hun valgte 
i 2011 at gå på efterløn, og det 
første stykke tid føltes også som 
en ferie. Men efter godt et års 
tid begyndte dagene med Bente 
Holms egne ord at smuldre.

- Det er dejligt at kunne frådse 
med tiden, men lige så stille  be-
gyndte dagene at gå, uden at de 
hver især fik et godt afsæt, siger 

hun.
Bente Holm følte, at hun hav-

de mere at give af, og da hun blev 
tilbudt jobbet som daglig leder 
af Frivilligcenteret, takkede hun 
ja. Dengang var stillingen på 16 
timer, men i dag er den næsten 
fordoblet og hedder nu 30 timer.

Arbejde er kærlighed
- Uden at det skal lyde religiøst, 
så er arbejde for mig kærlighed. 
Det er vigtigt med arbejdsglæde 
og ejerskab, og det har jeg haft 
det meste af mit lange arbejdsliv, 
siger hun.

Bente Holm har arbejdet i 
over 40 år i den offentlige sek-
tor og har også været hos Dron-
ning Margrethe og modtage 
fortjenstmedaljen.

Før hun blev leder af Frivil-
ligcenteret, arbejdede hun på 
borgmestersekretariatet på  
Middelfart Rådhus, hvor hun 
kom til fra Ejby i 2007, da der 
var kommunesammenlægning.

Arbejdet i Frivilligcenteret har 
ifølge Bente Holm var utroligt 
spændende og givende.

- De frivillige har mødt mig 
med tillid, og jeg har fået lov til 
at sætte ting i gang og udvikle 

dem, siger hun og fremhæver 
blandt forsøget på at markeds-
føre frivilligheden ved at sætte 
spot på ”månedens forening.

- Der var mange, der ikke vid-
ste, hvem vi var, men det er der 

flere og flere, der gør, og vi er jo 
en slags talerør eller parabol for 
både de frivillige foreninger og 
kommunen, siger hun.

Et lærerigt job
Bente Holm føler, at hun har 
lært en masse gennem sit job på 
Frivilligcenteret, først og frem-
mest om de frivilliges indsats.

- Der er en stor mangfoldig-
hed af liv og et stort engagement 
blandt de frivillige. Det har væ-
ret inspirerende og berigende 
at  have kontakt med de men-
nesker, siger hun.

En af grundene til, at Bente 
Holm stopper, er, at der er andre 
ting, hun gerne vil bruge tid på, 
primært familien og vennerne, 
Men selv om hun glæder sig til 
at gå på pension, kommer hun 
også til at savne jobbet i Frivil-
ligcenteret.

- Jeg kommer til at savne fæl-
lesskabet og det at høre til et 
sted,  men som Astrid Lindgren 

har sagt, så ”står der ikke i Mo-
seloven, at gamle koner ikke må 
klatre i træer” siger hun. 

Og at Bente Holm ikke har 
tænkt sig bare at lade dagene 
gå, når hun stopper, er der in-
tet, der tyder på. Hun arbejder 
frivilligt på Middelfart Museum 
og i Kræftens Bekæmpelse, og så 
har hun søgt om at blive frivillig 
i Red Barnets familieoplevelses-
klub.

Kendt ansigt i Middelfart takker af 

 ■ Frivilligcenteret, som rummer 41 foreninger, har fået ny daglig ledere. 
49-årige Hanne Jørgensen fra Middelfart har en fortid som administrativ 
medarbejder i ejendomsmæglerbranchen og i Middelfart Ungdomsskole. 
 foto: Helle elgaard Kvist

 Bente Holm, der har 
været daglig leder af 
Frivilligcenteret siden 
2012, går på pension

» der er en stor 
mangfoldighed 

af liv og et stort 
engagement blandt 
de frivillige. det har 
været inspirerende 
og berigende at  have 
kontakt med de men-
nesker. 
 Bente Holm

strib: Redaktør Bjarne Jacob-
sen, Gl. Slotsvej, Strib, fylder 40 
år lørdag den 9. maj.

Bjarne Jacobsen er født og op-
vokset i Ålestrup i Himmerland. 
Han er uddannet bogholder ved 
Bision Club A/S og arbejdede 
med regnskaber i fire et halvt år, 
inden han i 1999 blev optaget 
på Danmarks Journalisthøjskole 
i Aarhus.

Efter endt uddannelse i 2003 
blev Bjarne Jacobsen ansat som 
journalist på Fyens Stiftstiden-
des redaktion i Ringe, hvor han 
var til 2005.

Her gik turen til Horsens Fol-
keblad i Odder, hvor han arbej-
dede i to år. Han blev ansat på 
Fyens Stiftstidendes redaktion i 
Middelfart i 2007 og blev knap 
fire år senere tilbudt stillingen 
som redaktør for Fyens Stifts-
tidende i Middelfart og Melfar 
Posten.

I fritiden er Bjarne Jacobsen 
en ivrig løber, og han er da også 
at finde som en af de 11.000 lø-

bere ved lørdagens halvmaraton.
Trods et travlt og engageret 

arbejdsliv bliver der også tid 
til tjansen som fodboldtræner 
i Strib.

Bjarne Jacobsen er gift med 
psykolog Stine Rønholt, parret 
har tre drenge, Mikkel, Nikolaj 
og Rasmus.

40 år

Vejlby: Lørdag den 9. maj 
vies i Vejlby Kirke ved Middel-
fart stud. med. Stine Catharina 
Andersen og civilingeniør 
Troels Primdahl. Bruden er 
datter af Inge C. og Erik An-
dersen, Billund.

Brudgommen er søn af Dorte 
og Jens Peter Primdahl, Holste-
bro.

bryllup

Middelfart: Rikke Dresing, 
40 år, er udnævnt til underdirek-
tør i Middelfart Sparekasse og 
og indgår dermed i den øverste 
ledelse i pengeinstituttet. 

Rikke Dresing blev ansat i 
Middelfart Sparekasse i 2007 
som direktions- og bestyrelses-
assistent. 

I 2014 blev hun udnævnt til 
sekretariatschef og er nu tiltrådt 
som underdirektør med ansvar 
for områderne: Corporate 
governance, CSR, risikostyring, 
compliance, og ledelseskommu-
nikation, som det hedder i en 
pressemeddelelse fra sparekas-

sen.
Rikke Dresing bor i Middel-

fart med sin mand og to døtre. 
Fritiden bruges med familien 

eller en god bog. Og når der 
skal dyrkes sport, er løb og yoga 
blandt favoritterne.

- Rikke har betydelige leder-
egenskaber, og så glæder det mig, 
at vi sender et klart signal om, at 
vi vægter mangfoldighed højt på 
alle niveauer i Sparekassen. Ud-
nævnelsen falder dermed godt 
i tråd med vores Strategi 2015, 
siger administrerende direktør i 
Middelfart Sparekasse, Martin 
Baltser. 

ny underdirektør

 ■ Bjarne Jacobsen, redaktør på 
Fyens Stiftstidende i Middelfart 
og Melfar Posten, fylder 40 år på 
lørdag.

 ■ Tidligere sekretariatschef Rikke 
Dresing er udnævnt til underdirek-
tør i Middelfart Sparekasse.

info
Støtte til frivilligt socialt arbejdeDet er blevet tid for uddeling af midler til frivilligt socialt
arbejde efter Servicelovens § 18 og § 79.Ansøgningsfrist 20. januar 2015Byrådet har vedtaget retningslinjer for tildeling af midler

efter § 18 og § 79.
Disse retningslinjer, kriterier for tildeling af midler m.v. kan
læses på kommunens hjemmeside www.middelfart.dk under

”Kultur og Fritid”, ”Frivilligcenter”, ”Frivilligt Socialt Arbejde”.

Her finder du også det skema, som skal anvendes ved
ansøgning.
Søges der midler efter § 18 opfordres foreningen til at søge

til aktiviteter for hele 2014 ved 1. ansøgningsrunde, således

at hver forening som udgangspunkt kun søger
1 gang årligt.
2. ansøgningsrunde med frist den 20. august er primært
rettet mod nye tiltag og aktiviteter, der er kommet til i
årets løb.
Ansøgningen sendes på mail til Social- og Sundhedsforvalt-

ningens Sekretariat – soc@middelfart.dk.Tilskud kan kun udbetales, såfremt foreningen har en Nem-

Konto tilknyttet et CVR-nr. Dette nummer skal fremgå af
ansøgningen. Har I ikke en NemKonto og CVR-nr. skal det
oprettes forinden – se på vores hjemmeside hvordan.info
Brenderup DatastueIT- kurser på Brenderup Dagcenter starter tirsdag den 20.
januar 2015 til 28. april 2015 begge dage inklusive
fra kl. 9.30 til kl. 11.30 i alt 24 timer kr. 150,-.Vi tilbyder undervisning i:• Tekstbehandling

• E-mail
• Internet
• Nem ID & borger.dk• Netbank
Du er velkommen til at medbringe din egen bærbare
computer.
Tilmelding til kursus på flg. telefonnumre:
2258 9311 / 5237 6153 / 2217 1897 / 2392 8615

info
Søg støtte fra LandsbypuljenNu kan du søge om støtte fra Landsbypuljen
Der kan søges om støtte til istandsættelse og til nedrivning.
Hvad kan der søges støtte til:Ved tildeling af puljemidlerne vil der blive foretaget en pri-
oritering af de indkomne ansøgninger, læs mere herom på
www.middelfart.dk/landsbypulje2015Hvem kan søge:Puljen kan søges af enkeltpersoner, virksomheder eller

foreninger med bopæl eller hjemsted i Middelfart Kommune.
Hvornår:
Fristen for at sende din ansøgning ind er d. 15. marts 2015.
Yderligere oplysninger:Se vejledning og ansøgningsskemaer på kommunens hjem-

meside www.middelfart.dk/landsbypulje2015Evt. henvendelser bedes rettet til:• Pia Quottrup Sand, tlf.: 8888 4824eller pia.quottrupsand@middelfart.dk• Kristian Kipp, tlf. 8888 4819 / kristian.kipp@middelfart.dkinfo
Torsdagscafe for demensramte og
pårørende
Østergades Forsamlingshus, Store Glassal, Østergade 33,
Middelfart holder åben
torsdag d. 15. januar kl. 14.30 - 16.15.Vi hygger omkring kaffebordet hvor Bent og Finn vil spille til

fællessang.
Har du problemer med kørsel til cafeen, så ring til
Hilda Ebdrup på tlf. 6177 6581.

info
Møde i Middelfart ÆldrerådTorsdag den 15. januar 2015 kl. 13.00Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra mødet 18. december 2014
2. Godkendelse af dagsorden3. Årsregnskabet for 20144. Årsberetning for 20145. Visionsplan for 20156. Siden sidst.

Middelfart Kommune, Østergade 9-11, 5500 Middelfart Telefon +45 8888 5500 www.��dd�����t.dk

Kom til Rådhusets farvelfestVil du være med?Vi vil sige farvel til vort gamle rådhus i Middelfart på en
både og sjov værdig måde. Medarbejderne er rykket ud
og lokalerne er helt tomme. Derfor har en gruppe frivillige
fundet sammen om for at fylde det store hus med liv en
kort stund, inden det skal rives ned, for at gøre plads til
nyt bycenter.

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 17. januar 2015
Datoen er fast, men programmet følger, så hold øje med
www.middelfart.dk
Der skal være musik, fortællinger, vægmalerier, sang,
udstillinger og meget andet. Ungdomshuset Walker ind-
tager byrådssalen med åben mikrofon og jam. Jørgen Tee
Trio kommer. Folkedanserne fra Roerslev er med. Museum
og byarkiv er med. Planerne er under hektisk udvikling og
flere er på vej.

Vil du bidrage?
Måske har du eller din forening en idé eller et talent, der
kan bidrage. Så er det slet ikke for sent at melde sig.
Det bliver en oplevelse at komme rundt i det store hus
fra bund til top. Vi arbejder på en passende afslutning af
aftenen

Tag hele familien med til denne sidste og enestående
aften på rådhuset.
Kontakt os og hør mere. Du kan sagtens nå at bidrage!Kontakt: peterstorm@vip.cybercity.dkArrangører: Agnete Damkjær, Nina Ferlov, Helle Poulsen

Broen, Lars Broen, Steffan Herrik, Charlotte Pedersen,
Jonathan Roed-Kirkedal, Alma Storm og Peter Storm.

Middelfart Kommune, Østergade 9-11, 5500 Middelfart

Telefon +45 8888 5500 middelfart.dk

Onsdag den 14. januar 2015
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AF SØREN gOTTWALD
sgo@melfarposten.dk
Middelfart: Den nyopret-tede stilling som direktør for Lillebælt Sport og Kultur er nu besat. Det bliver den 56-årige Frank Faxøe, der 1. februar  får det overordnede ansvar for driften af Lillebæltshallerne, Lil-lebæltshallernes Bowlingcenter, Strib Fritids- og aktivitetscenter og  Strib Svømme- og  Motions-center.

Frank Faxøe bor i Odense.- Men han er indstillet på at flytte til Middelfart for at komme til at bo tæt på sin nye arbejdsplads, fortæller bestyrel-sesformand Otto Lindskov.Den nye direktør kommer fra en stilling som produktchef hos Udvikling Fyn og har derudover mange års erfaring indenfor kur-sus-, hotel- og konferencebran-chen.
Frank Faxøe har desuden en revisoruddannelse i rygsækken.

Luft til bestyrelsenBestyrelsesformanden betegner Frank Faxøe som en imødekom-mende og ansvarsfuld person, 

der hurtigt vil finde fodslag med folkene i og omkring Lillebælt Sport og Kultur.Otto Lindskov har igennem de seneste to år stået i spidsen for bestyrelsens arbejde med den fusionsproces, der har samlet de fire haller i Lillebælt Sport og Kultur.
- Det giver mere luft bestyrel-sesmedlemmernes i kalendere, når Frank Faxøe tiltræder. Og det giver bestyrelsen endnu bedre mulighed for at holde fo-kus på de strategiske bestyrelses-opgaver, der ligge forude, siger Otto Lindskov.

Haldirektør fundet hos  Udvikling Fyn

Middelfart: Middelfart Sparekasse har ansat Inge-Lis Buhl som kasserer i Middelfart Sparekasses privatafdeling.Inge-Lis Buhl kommer fra en stilling som forsikringsrådgi-ver hos NEM Forsikring, hvor hendes daglige arbejde foregik på sparekassens hovedkontor i Middelfart. Hun har således væ-ret en del af sparekassen siden 2010 og er allerede et kendt ansigt blandt både kunder og 

kolleger. I den nye stilling skal hun primært være kasserer i sparekassen samt varetage back-office opgaver.
35 år med forsikringerInge-Lis Buhl medbringer 35 års erfaring fra forsikringsbran-chen. 
Hun er 54 år og født og op-vokset i Middelfart, hvor hun bor med sin mand. Fritiden står ofte på hygge 

med venner og familie og især  børn og børnebørn. Derudover bruges fritiden aktivt på gymna-stik et par gange om ugen og en daglig frisk gåtur sammen med manden.

ny kasserer i sparekasse

Middelfart: Flemming Rosgaard er ansat som kredit-chef i Middelfart Sparekasse. Ansættelsen kommer i forbin-delse med den tidligere kredit-chef Bjarne Bøgstrup blev ud-nævn til kreditdirektør i oktober 2014.
Flemming Rosgaard har 28 års erfaring fra den finansielle sektor. Han startede som elev 

i Sparekassen Faaborg i 1986. Herefter var han 15 år i Re-alkredit Danmark som både privat- og erhvervsrådgiver og kreditcontroller. I 2009 blev Flemming Rosga-ard ansat i FS Bank - først som kreditrådgiver og senere som stedfortræder for kreditchefen. I 2013 skiftede Flemming til kreditafdelingen i Fynske Bank, 

hvor han har fungeret som kre-ditrådgiver frem til ansættelsen i Middelfart Sparekasse.Flemming Rosgaards primæ-re opgaver bliver behandling af låneindstillinger og kreditrap-portering til ledelsen.

Kreditdirektør baner vej for kreditchef
 ■Odenseanske Frank Faxøe er ansat som direktør for fire haller i Middelfart og Strib.  PrivAtFoto

 ■Middelfart Sparekasse har ansat Inge-Lis Buhl som kasserer på ho-vedkontoret i Middelfart.

 ■Middelfart Sparekasses nye kre-ditchef Flemming Rosgaard.
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Infobasen / Nyheder / Nyheder i abonnement / Personale

| Tilbage | Abonnement | Redigér | Statistik | Udskriv | Metadata | Opret eksternt link |

Bjarne Bøgstrup udnævnes til kreditdirektør 

Vi har d.d. udnævnt Bjarne Bøgstrup til kreditdirektør.

I den nye stillingsbetegnelse ligger et signal om Bjarnes beslutningskompetence indenfor kreditområdet og samtidig et ønske om, at Bjarne i endnu højere grad beskæftiger sig med Sparekassens overordnede kreditpolitik og strategi.

Derfor er det samtidig også besluttet, at vi styrker kreditafdelingen og i den forbindelse søger en kreditchef, der med reference til og som stedfortræder for Bjarne, skal tilføre kreditområdet yderligere ressourcer og kompetencer.

Stillingen vil blive opslået både internt og eksternt hurtigst muligt.

Vi ønsker Bjarne tillykke med udnævnelsen og glæder os til det forsatte samarbejde.

/Martin og Peter 
Oprettet 13-10-2014 - af T177990
Rettet 13-10-2014 - af T182887
Dokumentansvarlig T177990
Vis indtil d. 13-01-2015 - arkiveres
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Nyheder Nyheder i abonnement Ledelsen

Debattere 

0 Kommentarer 0 Ulæst

Tilbage | Statistik | Udskriv | 0 0 | Metadata | Opret eksternt link | Opret hotspot link | Tilføj til browser favoritter | Log 

Nadia Brønserud Esmann - ny afdelingsdirektør i Strib 

I et felt af flere kvalificerede kandidater har vi valgt Nadia som ny afdelingsdirektør i Strib.

Nadia tiltræder jobbet med det samme.

Vi ønsker Nadia tillykke med de nye udfordringer, og glæder os til det fremtidige samarbejde.

/Martin og Peter             

Oprettet: 02-12-2014 

 Peter Møller 

Sidst rettet: 02-12-2014 

 Peter Møller 
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■ Sport     

■ SocIal     

■ kultur     

■ andet

enGaGement I 
lokalSamfundet

Støtte til lokalsamfundet i alt i kr. 

Hvorfor støtter vi?
Sparekassen er født som en social institution i 
sit nærområde. Essentielt drejer det sig om, at 
vi skal drage omsorg for vores kunder, hinan-
den og det samfund, vi lever i. Sparekassen har 
ingen aktionærer at pleje, så en del af vores 
overskud går tilbage til dem, som har skabt 
os, nemlig borgene i lokalsamfundet. Derfor 
støtter vi med både økonomi, organisering og 
tankevirksomhed. Faktisk går mindst fem mio. 
kr. eller op til 20 % af vores overskud til lokal 
støtte i vores markedsområde.

Hvordan støtter vi?
Hver af vores 17 afdelinger har et lokalt mar-
kedsføringsbudget – resten finansieres fra et 
centralt markedsføringsbudget. Vores afdelinger 
har fingeren på pulsen lokalt og ved, hvor vi kan 
gøre en forskel. De større sponsorater, der dækker 
hele markedsområdet, finansieres centralt, mens 
afdelingerne selv har stor frihed til at vælge lokale 
aktiviteter. Vi støtter primært aktiviteter, hvor vi 
kan blive en aktiv medspiller – aktiviteter, hvor 
vores medarbejdere er involverede, og/eller hvor 
vi kan give vores kunder en fordel.  

SocIalt anSvar

10b: Beskriv venligst arbejds-
pladsens filantropiske og miljø-
mæssige initiativer eller andre 

initiativer, som viser social ansvarlighed. 
Fokusér gerne på, hvordan medarbejder-
ne kan medvirke i disse initiativer, eller 
hvordan initiativerne kan give værdi til 
medarbejderne.

8 %
Støtte i % af  

ReSultat  
føR Skat  

2014

6.500.000

6.100.000

5.700.000

5.300.000

4.900.000

4.500.000
2011 2012 2013 2014

Kr.
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Hvem støtter vi?
Vores sponsorater sikrer oplevelser til vores 
kunder. Helt konkret har vi i indeværende 
år afholdt mere end 75 kundeevents, hvoraf 
mange er knyttet op på et sponsorat til en lo-
kal forening. Denne side giver et overblik over 
nogle af de aktiviteter, vi støtter økonomisk.

Familiedag
Hvert år deltager flere hundrede børn og 
deres forældre i Sparekassens familiedag med 
hoppeborge og underholdning. Billetindtæg-
terne går ubeskåret til et godt formål og gik i 
2014 til Julemærkehjemmet i Kolding.

Talentskolen
Hvert år arrangerer og finansierer vi, sam-
men med Fonden for entreprenørskab/Young 
Enterprise, en talentskole for elever med 
særligt talent for innovation i samarbejde med 
ungdomsuddannelserne i Trekantområdet 
samt Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart 
kommuner. 

Løb
Sparekassen sponsorerer også en række løb, 
blandt andet Dr. Nielsen Marathon, Lillebælt 
Halvmarathon, Tøseturen, Eventyrløbet, Vejlelø-
bet, Stjerneløbet, Hejlsnorløbet, 24 timers løbet, 
Fænøsundløbet og Kolding City Halvmarathon. 

Ombold
I 2014 støttede Middelfart Sparekasse OM-
BOLD’s DM i gadefodbold for socialt udsatte og 
hjemløse. Vinderne af turneringen vandt en bil-
let til VM i Chile, hvor de udgjorde det danske 
fodboldlandshold for hjemløse. 

Unge sportstalenter
Vi sponsorerer unge talenter som orienterings-
løber Hedvig Gydesen, speedwaykører Frederik 
Jakobsen samt triatlet og ungdoms-OL medalje-
vinder Emil Deleuran Hansen.

Studie- og projektlegater
Hvert år uddeler vi studie- og projektlegater.
I Middelfart Sparekasse er vi altid interesserede i 
spændende projekter, der gavner og hjælper andre. 
Derfor uddeler vi hvert år flere studielegater, hvor 
vi støtter studerende i deres drømme om at rejse 
til udlandet for at studere.  Under deres ophold 
fortæller de studerende om  deres oplevelser på 
vores blog  – blog.midspar.dk

I 2013 besluttede vi os for at uddele studielega-
ter 2 gange årligt - 3 legater á 10.000 kroner ved 
udgangen af juni måned og 3 legater á 10.000 
kroner ved udgangen af november måned. Vi vil 
gerne tilgodese alle rejselystne studerende, da det 
nemlig er muligt enten at rejse i forårssemestret 
eller efterårssemestret.
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i UnderSøgelSen ”danMarkS bedSte arbeJdSpladS” 
for 2014  Svarer  99 % af medarbejderne, at de har 
det Godt med den måde, vI bIdraGer tIl Samfundet på.       

Frivilligt arbejde

25 % af Sparekassens  

medarbejdere arbejder  

frivilligt i fritiden og bidrager  

på den måde til lokalsamfundet  

i fx sportsforeninger,  

kulturliv, velgørenheds- 

organisationer  

m.m. 
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HVeRDaGeNS
beløNNeR

MiDDelfaRt 
SPaRekaSSe

lokale Helte

Læs mere og indstil på
 facebook.com/lokalpuljen 
 midspar.dk/lokalpuljen
 #lokalehelte

*Gavekort til Restaurant Flammen - værdi 1.000 kroner

lokalHElt

Giv en frivillig et skulderklap 
i form af en god middag* og 
en kontant håndsrækning  
på 3.000 kr. til den forening, 
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Helle Dam arbejder til dagligt i Middelfart 
Sparekasses administrationsafdeling og er en 
af de medarbejdere, der brænder for at hjælpe 

andre og samtidig 
besidder masser af 
rådgivererfaring. Hun 
har derfor grebet mu-
ligheden for at blive 
en del af den frivillige 
gældsrådgivning og 
har været frivillig 
gældsrådgiver ved 
KFUM i projektet ”På 
Fode Igen” i nu 2 år, 
hvor der både er råd-
givere inden for det 
juridiske-, sociale-, og 
økonomiske område. 

- Efter en kort ledighedsperiode valgte jeg for to 
år siden at blive frivillig gældsrådgiver, fordi jeg 
herved kunne hjælpe andre og samtidig bevare 
mine kompetencer inden for økonomisk rådgiv-
ning. Det viste sig hurtigt, at det gav mig en stor 
glæde at hjælpe andre mennesker, der er kom-
met i en økonomisk klemme, udtaler Helle Dam 
og fortæller, at borgeren oftest går fra mødet 
med en lettet taknemmelighed for, at de er blevet 
hørt og har fået gennemgået deres medbragte 
papirer. 

Få timer med stor betydning
Rådgiverne møder mange forskellige typer 
mennesker, og borgernes udfordringer er 
på samme måde individuelle. De kan være 

yngre som ældre. De kan have problemer både 
jobmæssigt, socialt, helbredsmæssigt og ikke 
mindst økonomisk. De økonomiske problemer 
kan også variere lige fra at få lavet et budget til 
rådgivning om gældssanering. 

- Jeg bruger omkring 4 timer om måneden på 
rådgivningen, og jeg kan mærke, at den tid er 
guld værd og betyder rigtig meget for borgeren. 
Næsten ligegyldigt om løsningen ligger lige for, 
eller om der skal flere møder til, så føler de, at 
nu har de fået hul på ”bylden” og er kommet et 
skridt videre og har en ”opskrift” på, hvordan 
deres økonomiske problemer evt. kan løses. Det 
sker også, at vi får respons fra borgerne et stykke 
tid efter afslutningen af deres møde hos os, og 
det er altid dejligt at høre, om vores ”opskrift” 
har hjulpet dem godt på vej, fortæller Helle og 
fortsætter.

- Mit frivillige arbejde giver samtidig mig et 
indblik i en anden verden, hvor der er stor behov 
for hjælp. Kan jeg være med til at give en borger 
et overblik over – for dem – en uoverskuelig 
økonomi, er min tid ikke spildt, og jeg går derfra 
med en god ”mavefornemmelse”.

Den frivillige gældsrådgivning er et projekt 
mellem Finansrådet, KFUM´s Sociale Arbejde 
og Kristeligt Studenter-Settlement med støtte 
fra Socialministeriet. Projektet har akut behov 
for flere frivillige rådgivere til stort set alle råd-
givningsstederne i Danmark, og Middelfart Spa-
rekasse opfordrer derfor medarbejdere med 
økonomisk indsigt til at tage del i projektet. 

helle hjælper  
GældSatte danSkere 
Som frIvIllIG  
GældSrådGIver
Flere end 230.000 danskere er registreret i RKI’s opgørelse som dårlige  
betalere, og det er en stor udfordring for det danske samfund. Gennem  
fortrolig gældsrådgivning hjælper flere frivillige rådgivere landet over 
gældsatte danskere med at få styr på deres økonomi.



              

pIa har mærket  
opbaknInG hele vejen 
I 2012 stod der rådgiver i Hedensted på Pia Kjær Nielsens visitkort.  
I januar 2013 stod der afdelingsdirektør i Uldum. Her fortæller hun om  
udviklingen og karrieren.

Karrieren kort fortalt
Pia har været i Middelfart Sparekasse siden 2005. 
I syv år var hun rådgiver i afdelingen i Hedensted. 
Her var hun også privatkundechef og ansvarlig for 
de kundevendte aktiviteter. I 2011 blev hun valgt til 
Sparekassens bestyrelse, og 01.01.2013 blev hun 
afdelingsdirektør i Uldum.

”Jeg har aldrig gået decideret efter en leder-
rolle, men jeg har altid været åben over for nye 
udfordringer og haft modet til at afprøve dem”, 
siger Pia Kjær Nielsen. Hun gik ind i direktør-
jobbet med sig selv først. ”I første omgang har 
jeg skullet finde min rolle. Jeg startede med at 
tænke over, ”hvad er en god leder for mig?” og 
”hvor kan jeg fagligt og personligt bidrage til 
afdelingen, kunderne og kollegerne?””, fortæl-
ler Pia, der også er medlem af Sparekassens 
bestyrelse". Det er vigtigt for mig at være tro 
mod mig selv og mine holdninger og bevare 
min integritet og autenticitet. I stedet for at 
tænke, ”uh, dét og dét kan jeg ikke”, så tænker 
jeg, ”hvad kan jeg byde ind med, og hvor kan jeg 
udvikle mig?”. Det er jo ikke sådan, at man er 
færdiguddannet som leder, bare fordi man er 
blevet leder”, siger Pia. 

Det kan ikke gå galt
Det har hele tiden været egen lyst til udvikling 
kombineret med opbakning fra Sparekassen, 
der har drevet Pia fremad. ”Sparekassen fik 
mig ind i Protocol, som er et erhvervsnetværk 
for kvinder, der har til formål at accelerere 
kvindelige ledertalenter. Det var et videns-
rum, hvor jeg fik mulighed for at trække på 
andres erfaringer og få kvalificeret sparring og 
inspiration – og her blev jeg presset til at tænke 
over karrieren”, siger Pia. Men også ånden i 
Sparekassen har betydet meget for hende. ”Jeg 

har altid mærket opbakning og har aldrig været 
bange for at hoppe ud i noget nyt. Jeg trives 
derude, hvor der er lidt kaos. Her i Sparekas-
sen ligger det i baghovedet, at så længe, du gør 
dit bedste, kan det ikke gå galt. Jeg har derfor 
aldrig været bange for at lave fejltagelser, for 
der er altid nogen til at bakke en op. Det væk-
ker tryghed og gør Sparekassen til et fantastisk 
sted at være”, forklarer hun. 

Selvtilliden bliver næret 
Pia er undervejs blevet opfordret til at tage nye 
skridt. ”Opfordringer er skulderklap, der viser, 
at nogen tror på dig. Den største hindring kan 
nogen gange være én selv, og jeg har da også 
mærket det der ’kvindelige aspekt’ hos mig 
selv med ”kan jeg nu det her?” og ”er jeg nu 
god nok?” Netop dér, oplever jeg, at Sparekas-
sen viser tillid og giver én lov til at udvikle sig i 
jobbet og i situationen. Selvtilliden bliver næret 
i en organisation som vores, og jeg mærker, at 
vi gør det, som vi siger, nemlig at vise tillid og 
respekt i ord og handling. Jeg har altid følt mig 
tryg ved at prøve nyt”, siger Pia, der ser livet 
som en læringsvej. ”Jeg ved ikke, hvor jeg ender, 
men jeg ved, at jeg hele tiden er i udvikling.” 
Hendes vigtigste mål for afdelingen i Uldum 
er at fastholde den gode arbejdsplads, hvor 
mennesker trives og emmer af engagement, 
lyst og ansvar såvel på de menneskelige som de 
forretningsmæssige mål. 

læS 
artIklen med nadIa på SIde 100
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Sparekassen handler lokalt
Middelfart Sparekasse er et lokalt forankret 
pengeinstitut, og vi gør meget for at samarbej-
de med og støtte vores lokalområder. 
Derfor handler Sparekassen, som udgangs-
punkt, altid lokalt i forbindelse med de arran-
gementer, vi afholder for derigennem at støtte 
op om kunder og byudvikling. Afdelingerne må 
således ikke handle billigt ind i f.eks. Tyskland 
for Sparekassens regning.  

Fravalg af motionstilbud
Som en del af vores mission om at bidrage 
aktivt til den lokale udvikling har Sparekassen 
aktivt fravalgt at tilbyde gratis motions- og fit-
nessfaciliteter til medarbejderne. Da Sparekas-
sen opererer i forholdsvis små og mindre byer, 
ønsker vi ikke at konkurrere med de tilbud, der 
måtte findes lokalt. 

Personalerabatter
Via samarbejdsudvalget er det besluttet, at 
Sparekassen ikke tager imod særlige tilbud til 
medarbejderne om rabatter fra samarbejds-
partnere, herunder kunder, såfremt tilbuddet 
kun er rettet mod Sparekassens medarbejdere. 
Baggrunden er, at vi ikke ønsker nogen risiko 
for, at en medarbejder kommer til at stå i et 
”mellemværende” med kunden. 

Medarbejderne må gerne benytte sig af særlige 
tilbud, såfremt de er tilgængelige for andre, 
f.eks. biografklubber o.lign. 

lokal anSvarlIGhed
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”Det at skabe samfundsværdi er - og har 

altid været - en del af dét, som giver Spa-

rekassen berettigelse. Samfundsværdi 

bliver løbende indarbejdet i Sparekas-

sens aktiviteter, og som et lokalt pen-

geinstitut har vi en naturlig tilknytning 

til nærmiljøet. Vores grundtanke er at 

sprede energi i det område, vi er en del 

af og anvende en del af vores overskud 

til at støtte de mange lokale initiativer. 

Derfor er vi naturligvis meget stolte af 

anerkendelsen”, udtaler Peter Møller.

mIddelfart SparekaSSe hædreS for  

manGfoldIGhedSledelSe

Middelfart Sparekasse var torsdag aften med i opløbet til mangfoldighedsprisen 

ved den årlige CSR Award.

Sparekassen var, sammen med Arriva og IBM, nomineret til den eftertragtede ’CSR Diversity Prize’, og der var 

stor spænding, da en af virksomhederne torsdag aften stod til at modtage prisen ved årets CSR Award, der 

blev afholdt i Holstebro. Mangfoldighedsprisen hædrer virksomheder, der aktivt og positivt bruger medar-

bejdere og lederes forskelle og har skabt forretningsmæssige resultater ved at arbejde med mangfoldigheds-

ledelse. 

Mangfoldighedsledelse er en integreret del af Middelfart Sparekasses kultur, og sparekassens arbejde med 

selvledelse gennem 20 år understøtter tanken om, at mennesker er forskellige og derfor tænker forskelligt. 

En tankegang, der ifølge adm. direktør Martin N. Baltser bidrager til en positiv udvikling. 

”CSR – og herunder arbejdet med mangfoldighed, er en vigtig del af Middelfart Sparekasses DNA. Det er både en 

af grundstenene i vores strategi, en del af vores forretningsaktiviteter og tænkt ind i måden vi arbejder på i det 

daglige”, udtaler Martin N. Baltser.



144  // Lighed og socialt  ansvar

er  
rygere

89% vurderer, at dereS  
pSykiSke helbred er godt 
eller virkelig godt

5%

56% 
drikker 

højst  
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1-3 gange 
om ugen

VuRDeReR, at  
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DyRkeR  
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eR oRGaN-
DoNorEr

er  
rygere

38% 
Sparekassen opfordrer  
årligt medarbejderne 
til at blive bloddonor og 
tilbyder medarbejderne 
frihed til afgivelse af blod.

Sparekassen har de sidste 
4 år opfordret medarbej-
derne til at tage stilling til 
organdonation. 

Her ses et uddrag af den information,  
der sendes til medarbejderne:
Om du vælger det ene eller det andet, er helt din egen beslut-
ning. Og alle grunde er lige gode. 

Det vigtigste er, at du tager stilling – ikke mindst for dine kæres 
skyld. De risikerer at stå med den svære beslutning, hvis du ikke 
selv har taget den.  

Sig ja. Sig nej. Frem for alt - tag stilling nu! 

Opfordringen fra Sparekassen lyder derfor: 

Tag stilling sammen med dine nærmeste.

Beslutningen er og bliver dybt personlig. I Danmark har vi ret-
ten til selv at bestemme, hvad der skal ske med vores krop, når 
vi er døde. Mange forhold har betydning for beslutningen om at 
blive organdonor, både tekniske og følelsesmæssige. 

Tag dig tiden til at diskutere og overveje alle forhold, de er alle 
sammen vigtige. Beslutningen kan altid ændres, hvis du senere 
skifter mening, ligegyldigt hvordan du har valgt at give den til 
kende.

eR bloD- 
DoNorEr

26%
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Hårdonation
Man kan være bloddoner, orgando-
ner og nu også hårdoner. I forbin-
delse med et velgørenhedsarrenge-
met i februar 2015, donerede vores 
HR-praktikant, Camilla, 25 cm af sit 
hår til foreningen  Locks of Love. En 
forening, som laver parykker til børn 
med permanent eller medicinsk 
betinget hårtab. Der findes endnu 
ingen forening i Danmark, der kan 
modtage hår. Derfor faldt valget på 
den Amerikanske og anerkendte 
forening Locks of Love.
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Den normale undervisning blev afløst af gæste-
rådgivere i privatøkonomi, da Finansrådet havde 
arrangeret Pengeuge for landets 7.-8. folkesko-
leklasser. Konceptet blev lanceret i 2014 og fik 
så gode tilbagemeldinger og stor succes, at det 
blev gentaget i år. Pengeuge er et tiltag, der skal 
styrke landets unge i at træffe sunde økonomi-
ske beslutninger. Sidste år deltog 40 skoler, og i 
år er antallet over 300.

Flere unge mangler økonomisk  
forståelse
Nye tal fra en undersøgelse foretaget af Finans-
rådet viser, at 52 procent af alle unge mellem 15 
og 24 år mangler den fundamentale forståelse 
for privatøkonomiske sammenhænge og forhold. 
Mange har svært ved at overskue, hvilke lån 
der er billigst, og det kan få fatale konsekvenser 
for de unges fremtid og deres økonomi, hvis de 
havner i en gældsfælde i en tidlig alder. 

Pengeuge ligger i tråd med den nye skolereforms 
ambition om ”En åben skole”, der involverer lo-
kalsamfundet i elevernes uddannelse. Undervis-
ningsmaterialet, der både kan bruges i matema-
tik og samfundsfag, er udarbejdet af Danmarks 
Matematikforening. 

Rådgivere ud af vante rammer
Middelfart Sparekasse i Uldum er en af de 
afdelinger, der stillede en rådgiver til rådighed. 
Onsdag den 11. marts rykkede privatkundechef 
Ulla Fogt Jensen og rådgiver Jan Juhl Kristen-
sen ud af de vante rammer i filialen, da de var 
gæsteundervisere for 23 elever i 8.x på Bøgballe 
Friskole i Uldum. 

- Det er jo sjovt at være med til, og det er fedt at 
se elevernes engagement og se, hvordan fokus på 
privatøkonomi hjælper på deres økonomiske be-
vidsthed. Det er en stor oplevelse at undervise de 
unge i privatøkonomi, og Pengeugen ligger i det 
hele taget helt naturligt op af vores forretnings-
område og det samfundsansvar, som er en stor del 
af Sparekassens grundsten, udtaler Ulla.   

Dermed giver Ulla og Jan eleverne fra Bøgballe 
Friskole et skub i den rigtige retning ved at sætte 
fokus på centrale begreber som renter og budget 
og ikke mindst vigtigheden i allerede som ung at 
have et overblik over sine indtægter og udgifter. 

privatøkonoMi på  
SkoleSkemaet I uldum

Der blev regnet på opsparing, renter og lagt budgetter, da privatøkonomi 
indtog skoleskemaet på Bøgballe Friskole og på mere end 300 andre folke-
skoler i Pengeuge 2015 den 9.-13. marts.

Pengeugen i internationalt perspektiv
Den danske Pengeuge er inspireret af European Money Week, der 
samtidig finder sted i 22 europæiske lande. Målet er at løfte befolk-
ningens finansielle forståelse og styrke enkeltpersoners evne til at 
træffe sunde finansielle beslutninger. Bag Pengeugen står landets 
pengeinstitutter, Danmarks Matematiklærerforening, Finansrådet, 
forbrugerrådet Tænk og ?. 
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praktIkanter I hr

I december 2014 skulle vi i forbindelse med 
vores studie skrive en HR-opgave. Emnet var 
frit, og det samme var valget af organisation. 
Vi havde i en tidligere sammenhæng skrevet 
en mindre opgave om Middelfart sparekasse, 
så valget faldt hurtigt på denne igen. Emnet 
blev hvilke konsekvenser implementeringen af 
strategi 2015 havde medført.  I forbindelse med 
opgaven var vi i Sparekassen for at interviewe 
HR-chef Helle Lund Gregersen og fællestillids-
mand Ulrik Sørensen. Interviewet afstedkom 
noget rigtig brugbart materiale til opgaven, og 
kemien var god, så da vi en uge senere skulle 
søge efter vores kommende praktikpladser, 
var vi ikke i tvivl. Vi var heldige, Middelfart 
Sparekasse ville gerne have os begge i praktik. 
Inden vi startede, havde vi qua vores opgave 
fået et ret godt teoretisk indblik i organisatio-
nen Middelfart Sparekasse, men var det nu også 
virkeligheden? Er de virkelig så dygtige, tillids-
fulde og loyale, at de kan kaldes en af Danmarks 
bedste arbejdspladser? Vi kan kun svare ja, ja 
og ja! Efter at have været igennem det firedages 
introduktionsprogram, som alle nye ansatte 

i Sparekassen skal følge, er vi overbevist. Den 
første dag hilste vi på alle, fra kokken i kantinen 
til den administrerende direktør. De næste dage 
blev vi uafhængigt af hinanden introduceret til 
de forskellige afdelinger i organisationen, og 
alle sluttede af med at sige stort set det samme 
”Velkommen til Middelfart Sparekasse, vi er 
glade for at se jer, og vi ved, I også bliver rigtig 
glade for at være her”. Vi kan kun give dem ret, 
det ER Danmarks bedste arbejdsplads! 

vIden oG lærInG
I Middelfart Sparekasse ser vi det som en del af 
vores samfundsansvar at bakke op om uddan-
nelse af den arbejdsstyrke, vi er afhængige af 
for fremtidens udvikling.

Derfor hjælper vi på flere måder med til at 
skubbe samfundets udvikling i den rigtige 
retning, og som en del af vores samfundsan-
svar har vi blandt andet en målsætning om at 
ansætte mindst to elever enten til den toårige 
finanselevuddannelse eller som finansøkonom 
trainee. 

Derudover samarbejder vi med flere uddan-
nelsesinstitutioner, har løbende været en del 
af flere iværksætterprojekter og sparrer ofte 
med studerende fra universiteter landet over, 
der ønsker at skrive opgaver om Middelfart 
Sparekasse. Vores transparente tilgang til vores 
omgivelser gør, at de studerende nemt får ad-
gang til veldokumenterede rapporter såsom vo-
res strategi. Dette samarbejde er både til gavn 
for den studerende, der får mulighed for at få 

indblik i erhvervslivet og teste sin faglighed af, 
og os, der gennem videndeling opnår større 
indsigt i forskellige problemstillinger. 
Vi deler desuden vores faglige viden på flere 
platforme og deltager blandt andet i Finans-
sektorens ’Pengeuge’, hvor nogle af vores 
rådgivere skifter filialen ud med et klasselokale 
og underviser 8.-9. klasser i privatøkonomi 
rundt omkring i landets folkeskoler. Herudover 
holder vi løbende foredrag på universiteter 
og andre steder om Sparekassen og vores 
arbejde med ledelse, strategi, Danmarks Bedste 
Arbejdsplads mv. 

Pr. 01. maj 2015 har vi ansat følgende 
•   2 x HR praktikanter fra University College 

Lillebælt
•   1x studentermedhjælper i Kommunikations-

afdelingen fra SDU Odense
•   3 x finansøkonomer i praktik
•   4 x finanselever
•   2 x finansøkonomer

Camilla og Michael er i gang med en 
administrationsbachelor-uddannel-
se med speciale i human resource 
på University College Lillebælt. I 
den forbindelse er hele 6. semester 
et praktikophold, hvor der i praksis 
arbejdes inden for specialeretnin-
gen. Camilla og Michael har været 
i praktik fra 1. februar til 1. juni 
2015 i Sparekassens HR afdeling.
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MilJø- og  
klImaforhold
Bæredygtige forretninger er en integreret del 
af Sparekassens rødder og formål. Middelfart 
Sparekasse har som pengeinstitut ikke fysiske 
produkter, og derfor forsøger vi at efterleve vo-
res fokus på klima- og miljøforhold ved at med-
tænke samfundsansvar på andre måder i vores 
daglige drift blandt andet gennem følgende:
•  Fokus på IT
•  Fokus på byggeri
•  Fokus på affaldshåndtering
•   Energilån – et lån til tiltag, der nedsætter 

energiforbruget.
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grøn it – energi- og 
reSSourceoptImerInG
Et af de områder, vi fortsat har haft fokus på 
i gennem flere år, er grøn it. It-udstyr er det 
primære arbejdsredskab for størstedelen af 
medarbejderne i Sparekassen, og med mere 
end 260 arbejdspladser betaler det sig at tænke 
grønt. Vi bestræber os konstant på at have 
aktuel viden på området og støtter os desuden 
til forskellige mærkningsordninger og organi-
sationer, der sikrer, at vi efterlever ambitionen 
om at levere grønt. Målene med at være miljø-
bevidste i forhold til it er blandt andet:
•  At tage ansvar for den verden, vi er en del af
•   At opnå besparelser, der også har effekt på 

bundlinjen
•   At støtte de virksomheder, der går forrest på 

området
•   At sikre en effektiv arbejdsdag for Sparekas-

sens medarbejdere.

Indkøb
Vi bestræber os på at finde en god balance mel-
lem energiforbrug og brugervenlighed ved ind-
køb af it-udstyr. Vi har arbejdet med følgende 
tiltag for indkøb af it i 2014:
•   Vi har udskiftet samtlige arbejdspladser til 

mere effektive pc’ere og nye, større og mere 
energieffektive skærme. Det giver en bedre 
oplevelse for vores medarbejdere og et lavere 
energiforbrug

•   Vores storskærme er valgt ud fra en bereg-
ning af elforbruget over fem år sammenholdt 
med indkøbsprisen, hvor vores skærme er 
dyrere i indkøb, men billigere i brug

•   Vi køber ”netværksswitches” med aktive 
porte. Det vil sige, at der kun er strøm i de 
porte, der sidder kabler i. 

Omtanke
Ved at se på den daglige brug af vores udstyr 
kan vi også opnå besparelser og miljøfordele, 
der ikke går ud over det daglige arbejde. Det 
betyder blandt andet, at:
•   Skærme slukker automatisk, når pc’en lukkes 

ned
•   Printere går i dvale, når de ikke bliver brugt
•   Standardopsætning på pc’ere, så der automa-

tisk printes på begge sider af papiret og uden 
farve

•   Pc’erne slukker efter endt opdatering
•   Skærme og pc’ere i mødelokaler lukker auto-

matisk ned, når de ikke er aktive.

Besparelser
Vi kan allerede nu måle en betydelig besparelse 
i forhold til lavere energi- samt tidsforbrug. 
Vores forrige pc’ere samt skærme brugte i gen-
nemsnit 65-75 Watt, hvor de nye arbejdsplad-
ser bruger 35 Watt. Vi opnår altså en bespa-
relse på omkring 50 % strøm, hvilket både er til 
gavn for miljøet og for Sparekassens økonomi. 
Derudover oplever medarbejderne en betydelig 
tidsbesparelse på opstart af computerne. Om-
regnes tidsbesparelsen til et år, svarer denne 
besparelse til arbejdstiden på en fuldtidsansat 
medarbejder. Sparekassens medarbejdere spa-
rer altså samlet set 592 arbejdstimer på de nye 
pc’ere samt skærme. 

Genbrug
Vi bestræber os på at genbruge så meget 
it-udstyr som muligt af både miljømæssige 
og økonomiske grunde. Vi har arbejdet med 
følgende tiltag for genbrug af it:
•   Vi har foretaget en standardisering og køber 

stort ind hos leverandører, der tænker grønt. 
På den måde kan vi forlænge levetiden på 
vores maskiner ved at reparere en maskine, 
der er gået i stykker, med dele fra en anden 
maskine

•   Når vi udskifter gamle pc’ere, renser vi dem 
og giver dem oftest videre til skoler, for-
eninger eller andre interessenter, der kan få 
glæde af dem.
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byGGerI

De seneste år har vi oplevet en stor kunde- og 
medarbejdertilgang. Det stiller nye og større 
krav til indretningen af vores afdelinger såsom 
fleksibilitet, ventilering, akustik og ikke mindst 
belysningen. 

Vi bestræber på at have indbydende og funktio-
nelle lokaler både til vores kunder og medar-
bejdere. Vores filialer har gennem de seneste to 
år gennemgået større renoveringer samt til- og 
ombygninger, hvor flere væsentlige faktorer 
spiller ind:

•   Miljømæssige hensyn
•   Akustisk komfort
•   Visuel komfort
•   Brugervenlighed
•   Handicapvenlighed.

Det er oplagt at mindske energiforbruget i 
vores filialer, men det skal ske uden at gå på 
kompromis med et sundt indeklima, æstetik, 

komfort, økonomi og arkitektur. Derfor stiller vi 
høje krav til f.eks. materialers miljøegenskaber, 
bygningers indeklima, dagslys, totaløkonomi 
samt miljø- og arbejdsmiljøforhold i hele byg-
geprocessen. Til renovering og opførelse af 
nye filialer bestræber vi os på at bruge vores 
håndværkerkunder i lokalsamfundet. 

Tiltag
For os er en bæredygtig udvikling at opfylde 
nuværende behov uden at forringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres. 
Derfor har vi i 2014 udført renoveringer af filia-
lerne i Hedensted, Kolding, Fredericia, Odense 
samt opført en ny filial til Strib-afdelingen i 
genanvendelige og miljørigtige materialer.
Miljø og energi spiller en stor rolle for Spare-
kassens renoveringer. Den nyeste teknologi 
bliver derfor anvendt for at give en stor ener-
gibesparelse og en bygning, der skåner miljøet. 
For eksempel bruges der ikke meget energi til 
at ventilere filialerne i Fredericia, Hedensted og 
hovedsædet i Middelfart, hvilket forbedrer CO2 
udslippet. Systemet er opbygget således, at luf-
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ten, som ledes ind gennem åbningsbare venti-
lationsbokse- og kanaler, vinduer og døre, ledes 
højere op i bygningen til forskellige aftræk. 

Mål, besparelser og ideer til reduktion 
af energi i 2015
•   Vi har investeret i et ergonomisk måttesystem, 

der minimerer risikoen for at glide og komme 
til skade. Samtidig øges trivslen, og efterklangs-
tiden nedsættes. Måtternes sammensætning og 
beskaffenhed muliggør nu kun støvsugning og 
nedsætter CO2 belastningen i modsætning til 
de forrige måtter, som var lejet, og som blev af-
hentet og udskiftet i faste intervaller for at blive 
rengjort og vasket. Vi forventer en økonomisk 
besparelse på 140.000 kr. over 5 år

•   For at optimere vores energiforbrug vil vi i 
løbet af 2015 udvælge filialer, som med fordel 
kan energioptimeres 

•   I 2015 indgår vi en energiramme aftale med 
Tre-For til yderligere forbedring af CO2 nedsæt-
telsen 

•   Vi har derudover indgået en fast energiaftale 
med Tre-For, hvor vi køber el via en spot aftale 

Det svarer stort set til at handle på obligations-
markedet, hvor der dagligt købes til den bedste 
pris. For at beskytte miljøet mest mulig, tilkøber 
vi dog vindenergi mod et mindre beløb. I 2012-
13 har vi opnået en økonomisk besparelse af 
elforbrug på 38.000 kr. 

•   For at forbedre driften af hovedsædets domicil 
vil vi i 2015 undersøge, hvordan vi bedre kan 
optimere brugen af data fra Havnegades CTS 
styringsanlæg, der døgnet rundt giver mulig-
hed for kontrol af blandt andet vand, varme og 
ventilation 

•   I 2015 vil vi undersøge muligheden for at 
udnytte overskudsvarmen fra vores serverrum. 
Vi har en formodning om, at varmen fra vores 
serverrum må kunne genanvendes i klimaan-
lægget og spare energi på ikke at skulle nedkøle 
rummet. På samme måde vil vi frakoble køleen-
heder i print- og kopilokaler

•   Vi har installeret solcelleanlæg på Sparekassens 
filial i Strib. I 2015 vil vi undersøge muligheder-
ne for yderligere anlæg på filialer med poten-
tiale for installation på tagkonstruktion.

MiDDelfaRt SPaRekaSSe  i StRib
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affaldShåndterInG

I Middelfart Sparekasse har vi taget et bevidst 
valg omkring vores håndtering af affald. 
•   Affald fra hovedsædets kantine afleveres til 

Daka ReFoods, som genanvender organisk 
affald, så der ikke går vigtige ressourcer til 
spilde 

•   I forhold til vores garant-
møder, som vi afholder 
hvert andet år, har vi i 
2013 og 2015 foretaget 
et bevidst valg ved ikke at 
servere buffet til de i år 
4.500 deltagende garanter 
men i stedet at servere en 
rationeret platte, hvilket 
har resulteret i en væsent-
lig reducering af madspild. 
Vi opfordrer desuden 
gæsterne til at spørge, om 
sidemanden er mæt, hvis 
de ikke selv kan spise op 

•   Vi har indført affaldshåndtering direkte på 
den enkelte arbejdsplads og i alle printer-
rum. Vi sorterer på stedet i pap, brandbart og 
makulering 

•   For at spare håndtering af papiraffald har vi 
bevidst valgt at opsætte håndtørrer på alle 
toiletter, hvor det er muligt 

•   Før i tiden kørte medarbejdere selv rundt til 
samtlige afdelinger for at hente papiraffald. 
For at spare på CO2 udledning og spare på 
medarbejderressourcer har vi indgået en 
samlet aftale med Stena Recycling, som nu 
afhenter alt vores papiraffald i afdelingerne. 
Det vil sige brandbart, papir til sikkerheds-
makulering og pap, som Stena Recycling 
efterfølgende genanvender. Ved at genvinde 
1 kg papir, har Sparekassen reduceret CO2-
udslippet med 1,5 kg sammenlignet med 
anvendelse af en ny råvare. Fremstilling af 1 
kg avispapir fra genvundet papir reducerer 
energiforbruget med 70 %. Stenas papir-
mængde er hvert år med til at spare over 14 
millioner træer. Stena arbejder på at kunne 
lave en miljørapport i løbet af 2015. 

enerGIlån 
For ca. 3 år siden lancerede vi en ny type udlån 
– Energilån. Det er et lån til miljøbesparende 
tiltag, der nedsætter energiforbruget såsom en 
”grøn” bil, energibesparende hvidevarer eller 
nye vinduer til boligen. Vores ønske med denne 
type lån er:
•   At skabe fokus på energirigtig adfærd og 

samtidig sætte gang i økonomien hos lokale 
håndværkere, bilforhandlere og andre er-
hvervsdrivende 

•   At Energilånet til en lav rente og nedsatte 
gebyrer vil medvirke til, at den grønne tanke 
kan brede sig som ringe i vandet hos såvel 
nye som eksisterende kunder, medarbejdere 
og samarbejdspartnere.

Energilånet blev Sparekassens indgangsvin-
kel til det privat-offentlige partnerskab Grøn 
Erhvervsvækst. 

ENErGilåNEt lån til en lav rente til  tiltag, der nedsætter  energiforbruget og sætter  fokus på energirigtig  adfærd
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Familiedagen blev til for nogle år siden, da 
nogle medarbejdere i Sparekassen erfarede, 
at der manglede oplevelser for de mindste 
børn og deres familier i lokalområderne. I dag 
er Familiedagen et af Sparekassens største 
arrangementer. Hvert år deltager næsten op til 
600 børn og deres forældre i en sjov dag. Der er 

indført en mindre betaling for deltagelsen, og 
beløbet doneres til et godt formål. De seneste 
år er billetindtægten ubeskåret gået til:
2011- Børnecancerfonden
2012 - Danske Hospitalsklovne
2013 - Julemærkefonden
2014 - Julemærkehjemmet i Kolding

famIlIedaGen 2014
arrangeMent for børn og dereS faMilie

midspar.dk

Hej med jer
Mulle vil gerne invitere dig og din familie med til en rigtig sjov familiedag  

med en masse sjove, vilde og spændende hoppeborge, Brumbasserne  

og en lille overraskelse. 
Du bliver sikkert sulten og tørstig af al den sjove leg,  
så der er selvfølgelig også lidt let til ganen. Det er lørdag den 25. oktober 2014 kl. 09.30-12.00 

Show med Brumbasserne starter kl. 10.30. DGI-HUSET Vejle (hal 1)  · Willy Sørensens Plads 5  · 7100 Vejle Køb din billet på midspar.dk/familiedag2014 eller i Middelfart Sparekasse. 
Vi glæder os til at se dig og din familie  – og du må selvfølgelig også, invitere dine venner. Venlig hilsen Mulle 

Fa giEl dami
BrumBasserne, HoppeBorge og en lille overraskelse

Billetpris  35 kr.* 
* Billetindtægten  går ubeskåret til Julemærkehjemmet Kolding

pr.  
pers.

”Vi snakker sammen på en helt 

anden måde til sådan et arran-

gement, og vi kan jo ikke undgå 

at grine sammen. Det er rart 

at give kunderne en oplevelse, 

som ikke lige har med  

penge og økonomi at gøre”,  

siger Helle Holm fra  

Middelfart afdelingen. 
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Som en del af det sociale ansvar, som er grund-
stenen i Middelfart Sparekasses virke, tilbyder 
Sparekassen en særlig opsparingskonto, hvor 
kunderne - via deres indestående - er med til 
at støtte et velgørende formål. Pengene bliver 
dog ikke trukket fra kundernes konto, da det 
udelukkende er Middelfart Sparekasse, som 
donerer beløbet. Men jo mere kunderne har 
indestående på MS Fokus, desto mere donerer 
Sparekassen. I år lød det samlede beløb på 
128.524 kr. 

”I Middelfart Sparekasse er vi utrolig glade 
for den store interesse, vi mærker for vores MS 
Fokus konto. Det er fantastisk at tænke på, at vi 
sammen med vores kunder er med til at gøre en 
konkret forskel for sårbare mødre og familier i 
Danmark”, udtaler underdirektør Rikke Dresig 
i Middelfart Sparekasse efter hun har overrakt 
checken til Mødrehjælpen.

Pengene rækker langt
Pengene fra MS Fokus kontoen går til Mødre-
hjælpens generelle rådgivning, hvor gravide og 
børnefamilier i sårbare situationer kan ringe 
ind og få hjælp til at forbedre deres situation.

Middelfart Sparekasse vil gerne støtte så man-
ge som muligt og så bredt som muligt, derfor 
skifter MS Fokus kontoen samarbejdspartner 
hvert andet år. I 2012 og 2013 gik støtten til 
Dansk Flygtningehjælp (se næste side). I 2014 
og 2015 er samarbejdspartneren Mødrehjæl-
pen, og med knap 129.000 kroner i år har 
Mødrehjælpen mulighed for at planlægge en 
langsigtet indsats til gavn for familier, der har 
det svært.

Det går pengene til
Mødrehjælpen støtter sårbare gravide, mødre og børnefamilier 
med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning samt en 
række forskellige programmer og indsatser for eksempelvis unge 
forsørgere og voldsramte kvinder og børn. Pengene fra MS Fokus-
kontoen går til Mødrehjælpens generelle rådgivning, som i 2014 
hjalp 2.579 gravide og børnefamilier i sårbare situationer. 1212 
af disse blev rådgivet ansigt til ansigt, 746 telefonisk og 621 blev 
rådgivet via chat. 62 % henvender sig fordi tilbuddet ikke findes i 
det offentlige. Telefon- og chatrådgivningen er et landsdækkende 
rådgivningstilbud, mens Mødrehjælpen tilbyder rådgivning ansigt 
til ansigt i deres rådgivningshuse i landets fire største byer.

mIddelfart SparekaSSe 
GIver 129.000 kroner tIl 
MødreHJælpen

Mødrehjælpens  
kommunikationschef,  
Heidi Lausen Purup,  
modtager den store check.

Sammen med kunderne donerer Middelfart Sparekasse, hvad der svarer til 
1 pct. af det samlede indestående på den særlige MS Fokus konto. Det blev 
i år til 128.524 kr., som netop er overrakt til Mødrehjælpen
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I 2010 oprettede vi en særlig MS Fokuskonto, 
hvor kunder kan få en god rente samtidig med, at 
Sparekassen årligt donerer 1 % af det gennemsnit-
lige indestående til et velgørende formål. I 2012 
og 2013 har samarbejdspartneren været Dansk 
Flygtningehjælp. Sidste år modtog hjælpeorganisa-
tionen knap 80.000 kr. til dens indsats i CAR, og i år 
er checken på hele 108.000 kr.

”Der er en helt fantastisk opbakning til vores 
initiativ, og vi har oplevet en stigende interesse, 
siden kontoen blev lanceret. Det gør, at vi i dag 
kan overbringe Dansk Flygtningehjælp en check 
på 108.000 kr.”, siger Helle Lund Gregersen, der 
er CSR-ansvarlig i Sparekassen. Helle havde 
fornøjelsen af at overrække den store check til 
projektleder i Dansk Flygtningehjælp Kathrine 
Schmidt.

Børn har ret til leg og læring
Dansk Flygtningehjælp er med til at skabe bedre 
vilkår for børn i det nordlige CAR. De sørger for, 
at der er mulighed for skolegang, hvor børnene, 
trods landets tilstand, kan føle sig trygge, lege og få 
særlig støtte.

”Kan vi genoprette skolegang for børnene, hjælper 
vi dem i gang med at have en hverdag, som er 
så ”normal som muligt” og ligner det, de foretog 
sig før konflikten brat ændrede deres hverdag”, 
udtaler Kathrine.

Pengene rækker langt
Konflikten i CAR er i hidtil uset grad gået ud over 
børnene. Mange er blevet rekrutteret til børne-
soldater, som bekæmper hinanden, og andre har 
oplevet overgreb og er helt uden beskyttelse. Flere 
skoler har været lukket i lang tid, og den manglen-
de skolegang har store konsekvenser for børnene.

Behovet for hjælp er stor, og derfor var der også 
stort smil på læben hos Kathrine Schmidt.
”Vi kan nå rigtig langt med de penge, vi har fået. 
Der er fx penge nok til at forsyne 5-6.000 børn 
med skolekits, og det vil gøre en kæmpe forskel”, 
udtaler hun.

I 2014 og 2015 har Middelfart Sparekasse indgået 
et samarbejde med mødrehjælpen, hvor Sparekas-
sen og kunderne sammen har mulighed for også at 
give en økonomisk hjælpende hånd.

konto IndSamler  
108.000 kr. tIl danSk 
flyGtnInGehjælp

MS Fokus
MS Fokus kunder bidrager til, at de mest nødvendige ting, såsom skolekits 
til børnene og undervisningsmateriale til lærerne, er blevet delt ud, så 
børnene får de bedst mulige vilkår for ”normal” undervisning. Et skolekit 
består af 1 rygsæk, 2 kuglepenne (blå og rød), 1 blyant, 1 tavle, 2 stykker 
kridt (hvidt og rødt – til tavlen), 5 skrive-bøger, 1 lineal og 1 hviskelæder. 
Bidraget fra Middelfart Sparekasse kan forsyne 5-6000 børn med skolekit. 
I de områder, hvor skolerne så småt genåbner, arbejder Dansk Flygtninge-
hjælp på at få forældrelærere til at undervise, der hvor uddannede lærere 
ikke er til stede. Desuden vil der blive lavet midlertidig undervisning der, 
hvor skolerne stadig bliver brugt som husly for flygtninge.

                                                                                                                     
 

 
 

 

Middelfart Sparekasse i CAR december 2012 
 
 

 
 Børnene på billedet har modtaget skolekits fra MS.  
 
 
 
Uddannelsessituationen i CAR 
Det går ofte hårdt ud over skolegang og undervisning, når mennesker tvinges på flugt. 
Mange millioner børn vokser op uden grundskoleuddannelse. De starter livet uden at 
kunne læse og regne og uden helt basal viden og færdigheder. Skolegang handler 
generelt set om at give børnene en god start på livet - og redskaberne til en god og 
selvforsynende fremtid. 

En tredjedel af børnene i CAR går ikke i skole – og der er 95 elever per lærer. Lærerne er 
ofte ukvalificerede og der er ikke nok af dem. Særligt i de afsidesliggende områder, Dansk 
Flygtningehjælp opererer i, har der og er der fortsat mangel på kvalificerede lærerkræfter. 
Derfor arbejder DFH blandt andet med at uddanne frivillige forældre til lærere, og på den 
måde sikre, at børnene i området kan få kvalificeret undervisning på trods af decideret 
lærermangel. Ligesådan arbejder vi på, at alle elever har de fornødne materialer, som kan 
sikre dem en god og lærerig skolegang.  
  

Mere end 2 millioner mennesker i Den Centralafrikanske Republik (CAR) er 
lige nu berørt af en konflikt, som eskalerede for snart et år siden. Gennem en 
velgørende konto har kunder i Middelfart Sparekasse sikret 108.000 kr. til 
Dansk Flygtningehjælps humanitære arbejde i området.

Børnene på billedet har modtaget skolekits fra MS



Fordi jeg simpelthen har fundet 
en bank, som hjælper mig og er 
der 110 % uanset hvad.

Jeg er jo pensionist og kommer ikke så tit i Sparekassen. Vi bruger netbank og har 
visadankort, så det er ikke de store behov, vi har i det daglige for at besøge Spare-

kassen, men jeg føler mig godt behandlet, og det er et venligt og dygtigt personale. 

At jeg altid kan sende 
venner ned til en snak 

om flytning af bank - 
uanset hvor svært nog-

le af mine venner kan 
have det med at gen-
nemskue bankforret-

ninger, melder de altid 
tilbage til mig, at de har 

fået et overblik og en 

god behandling. Det 
gør mig faktisk 

stolt af jer!         
   DAnmArks 
mest tilfreDse 
        kunDer

Sparekassen går den modsatte vej - modsat det, vi nu ser 
de store banker gør med lukning af kassefunktioner mv.

Selvom jeg sjældent er fysisk hos jer i banken, oplever  
jeg mig alligevel som en af jeres kunder. Jeg har fået  

GOD behandling i forbindelse med hus og bilkøb. 
I er nærværende, og jeg er ikke bare ”en lille fisk”, selvom jeg er 

alm. lønmodtager. 

At vi har fået en god behandling i 68 år og 
fået hjælp til det, der har været vores behov 
- fra husbyggeri til opstart som selvstændig 

og nu som pensionist.

At låne til fast ejen-
dom efter finanskri-
sen er ikke nemt og 

slet ikke som single. 
De store banker sagde 
nej med begrundelsen 

om, at jeg var mig selv, men jeg fik så anbefalet 
Middelfart Sparekasse, og der er de ikke så pi-

vede. Nu har jeg et nyrenoveret hus takket være 
deres tillid til mig. Så jeg skylder dem alt. 

Vi føler os som en del af ”en stor familie”, når vi besøger banken  
eller via telefonen. Altid velkomne og imødekomne og på vores plan. 

Selv bankdirektøren er synlig - det har vi aldrig oplevet i andre banker. 
Stort plus, at hver kunde bliver behandlet på den enkeltes plan 

og ikke sættes i en boks sammen med lignende kunder.
Nemt at få både telefon- og personlig kontakt. Venlig, kompetent betjening. Alene de direkte tele-

fonnumre og en levende person, der svarer telefonen i modsætning til en telefonsvarer med 27 valg-
muligheder á flere omgange er nok til min anbefaling. Men det faglige vægter selvfølgelig også højt.

ms er et økonomisk sikkert 
og troværdigt pengein-

stitut med et højt 
serviceniveau, 

som derudover 
tænker på sine 

omgivelser 
og handler 

derefter!

I bevarer jeres personlige 
måde at drive bank på. Man ikke 

bare er et nr., og I er en god og sund 
bank. Dejligt ens bank aldrig er i medi-
erne på en negativ måde.

Jeg får altid en god og 
grundig gennemgang 
af mit budget og god 
rådgivning uanset hvad, 
jeg måtte spørge om. 
Jeg føler, at jeg har for-
stået tingene, når jeg 
går derfra.

Fokus er på kunderne og på til-
stedeværelsen i lokalmiljøet. 
Og det betyder meget for mig 
på trods af, at jeg endda bor  
i København.

Fordi I er skide dygtige!

Har fået en super service. Det er en bank, som er der for kunderne 
og ikke omvendt. De er kommet ud til os, da vi skulle skifte bank, 

da det ikke altid er nemt at komme rundt med et spædbarn. For 
mig er det en bank, der sætter service til kunderne i højsædet. Og 

vi har endda sparet mange penge ved at skifte bank. Kan kun an-
befale denne bank og ser frem til et godt samarbejde.

Den personlige kundeservice er i top hele vejen igen-
nem. Det er så skønt, når jeg kommer ind i Sparekassen, 
at alle siger ”Hej” med et smil på læben, som om alle er 
personligt glade for at se mig uanset dag og tidspunkt. 
Det er så fedt, at jeg ikke ”bare er et nummer” i rækken.

Der er 
stor 

opbak-
ning fra 

ban-
ken til 

de unge 
kunder. 

Jeg har haft 
en fantastisk 

oplevelse og reg-
ner med at det forsæt-

ter, og det ønsker jeg, at så mange  
unge som muligt skal have chancen for.

Min kone og jeg bor på 
Sydfyn, så det var en 
overvejelse værd, om vi 
skulle vælge et penge-
institut (helt) i Middel-
fart. Anbefalingerne var 
imidlertid 
så gode, at 
det så ud 
til at være 
umagen 
værd. Vi er 
bestemt 
ikke blevet 
skuffet. Tværtimod. I det hele taget giver 
de meget kompetente rådgivere sig tid til at 
sætte sig ind i vores økonomi. Det betyder, 
at de råd vi får er skræddersyede til netop 
vores situation og planer. 

Jeg føler, at jeg har fået en fair vurdering af mine 
forretnings-ideer. Samtidig har jeg det indtryk, at 
min rådgiver ønsker, at jeg får de bedste muligheder 
hvad angår lån til udviklingen af min forretning.

Vi er i samme højde og taler samme sprog.

Medarbejderne udstråler, 
at de er glade for deres 
arbejde! Det samme ople-
ves ved en telefonhenven-
delse til Sparekassen. En 
dejlig fornemmelse - bliv 
ved med det! 

Vi har fået en fantastisk 
velkomst, og vi glæder 

os til at have et godt sam-
arbejde med en bank, som 

forstår og værdsætter det 
gode samarbejde - og der-

med sætter kunden i højsæ-
det. Det er rart, at ikke alle banker 

kun tænker på egen vinding i disse krisetider.

God stemning i afdelingerne. Bliver kendt ansigt på grund af størrelsen, så det føles 
mere personligt. Meget glad for vores afdeling, som ligger i nærheden af vores hjem.

Personalet virker al-
tid glade for at se 

en. Også dem man 
ikke umiddelbart 

er i berøring 
med hilser altid 
med et smil. 
Man føler sig 
velkommen 
og føler ikke, 
at man er på 
en ”samle-
båndsfabrik”, 
og at man blot 
er et ”nummer 

i rækken”  som 
i storbankerne. 

Man føler sig som et levende menneske og 
ikke kun et nummer, når man kommer ind i 

banken. Man har den samme bankrådgiver, 
som kender én, når man har brug for hjælp. 

Man kan stole på Middelfart Sparekasse!

I har altid har vist empati og lyttet til vores behov. 
I har altid prøvet at finde den rette løsning, for at vi 
kunne få det meste ud af vores økonomi. I giver ordet 

bankrådgiver den rette betydning.

Jeg syntes, man oplever en god og afslappet holdning i banken. En realistisk holdning til tingene og en 
åben og imødekommen facon hvorpå man håndterer sine kunder. Det er ligeså min opfattelse, at den en-
kelte medarbejder har ret frie hænder til selv at træffe diverse beslutninger og afgørelser, hvilket resul-
terer i meget kort responstid, fra man fremlægger tingene, til der tages en beslutníng. Alt i alt en super 
god og afslappet bank at være kunde i.

Jeg føler mig velkommen, og andre end kun min rådgiver 
ved hvem jeg er. ”Rene ord for pengene” - ikke noget 

pakket ind. God tone helt nede på jorden.

At man får fat i sin egen af-
deling, når man ringer 

til jer. En fantastisk 
personlig og dygtig 

kunderådgivning. 
Nærvær og en 
følelse af, at det 
er MIN bank.

Personlig rådgiver der tager sig tid, er utrolig dygtig, og som spørger om mine 
behov og handler derefter. Kassebetjening i banken. Venlige personer i hele 

afdelingen. Næsten alle kan ens navn, selvom man ikke har snakket med dem.

Tillid fra første besøg, og den er der stadig. Min søn på 13 bli-
ver også taget seriøst, når han har spørgsmål hos jer. Altid et 
smil ved kassen, når man kommer. Føler ikke, man går forgæ-
ves. Kort sagt: alle er velkomne og ingen spørgsmål er forker-
te - man føler aldrig, man er til ulejlighed. 

 

Persona-
let er det bedste 

og mest hjælpsomme, 
jeg længe har mødt! Og 

så er jeg vild med, at der er 
unge som gamle rådgivere, 
for det giver mig en større 

tryghed som ung at 
have en ung  

rådgiver.

 
Havde min 

datter med inde for 
at veksle penge til  

ferien. Hendes konstate-
ring da vi var ude af døren:  

”De er meget flinkere 
end i den gamle bank. 

De snakkede  
med os!”

Jeg 
er yderst til-

freds og har fået en 
service, som er langt 

ud mine forventninger. 
Jeg er så glad for, at jeg 
er skiftet til Midspar - 
dette skulle jeg have 

gjort for lang tid 
siden!

Så snart man åbner døren, bliver man set og mødt med et smil. Hvis 
man skal til kasseekspedition, og der evt. står nogen før, er der 
en anden medarbejder, der henvender sig og spørger, hvordan 
det går, og hvordan man har det og bliver tilbudt kaffe. På den 
måde føler man sig velkommen, og det føles ikke som om, 
der er ventetid. Når man går, er det med tilfredsstillende 
ekspedition, og man føler ligefrem, at man næsten er en 
del af det hele.

Den personlige kontakt og forstå-
else for min situation er bare 
det vigtigste i mit liv - her-
udover har jeg en glad og 
sød bankrådgiver. Jeg 
har bare ikke oplevet 
nogle problemer - 
kun forståelse 
og løsninger 
på proble-
mer. 

min kone og 
jeg har altid fået 
en god og venlig 
behandling. Vi er også 
altid blevet oplyst om, 
hvad der bedst kunne 
betale sig at gøre for os. 
Sidst men ikke mindst, så er 

det en fornøjelse at 
komme ind til jer - altid 
venlige og smilende medarbej-
dere, hvor der både kan snak-
kes seriøst, men hvor der også 
er plads til lidt sjovt.

Der er noget om det, når Mid-
delfart Sparekasse skriver, 
at de vil være Danmarks 
bedste. De er her for 
kundernes skyld, og det 
mærkes tydeligt, når 
man kommer ind i 
banken. Her oser 
af atmosfære og 
et dejligt ar-
bejdsklima. 
Vi føler os 
velkomne 
og mødt 
af over-
skud og 
ingen 
pro-
blemer 
er for 
store - 
alt kan 
lade sig 
gøre. Ef-
ter vi har 
skiftet bank, 
er det første 
gang i mit liv, 
jeg ikke har ondt i 
maven, når jeg kom-
mer i banken.

Altid behjælpelige 
bankrådgivere og en 

dejlig atmosfære 
i banken. Jeg 

får altid en el-
ler anden form 

for hjælp, når 
jeg spørger min 

rådgiver - også i 
krisesituationer. 

Og de ansatte er 
meget kompetente, 

dygtige, smilende 
og ”har aldrig for 
travlt” til en lille slud-
der. Og så er der en 
masse kunde-tilbud 
hele året. Fantastisk!

Mine 
svigerfor-
ældre er 

nuværende 
kunder og 

er meget 
tilfredse, og 

mine forældre 
har været kunder 

i over 50 år. Så vi 
kender ”alt” til Mid-

delfart Sparekasse. 

Middelfart Sparekasse holder, 
hvad de lover - har været kunde i 

Sparekassen i 30 år og er  
aldrig gået forgæves.

En kompetent 
rådgiver i øjen-
højde, som vir-
ker meget mere 
personligt en-
gageret i netop 
min situation, end hvad jeg tidligere har oplevet ved en af deres konkurrenter. Jeg stod desuden i en 
situation for lidt tid siden, hvor der var rod i nogle SU udbetalinger. Jeg ringede til banken, og de satte 
alle sejl ind for at hjælpe mig i den givne situation. Det kalder jeg virkelig engagement i den enkelte 

kundes situation! Det er sådan, en bank skal være! 

Min kone og jeg har altid fået en god og venlig behandling. Vi er også altid blevet oplyst om, 
hvad der bedst kunne betale sig at gøre for os. Sidst men ikke mindst, så er det en fornøjelse 

at komme ind i til jer - altid venlige og smilende medarbejdere, hvor der 
både kan snakkes seriøst, men hvor der også er plads til lidt sjovt.

I har bibeholdt jeres kassefunktion, hvilket tilgodeser især 
den ældre generation, men som jeg også personligt sy-

nes er rart er blivende. Keep up the good Work!  
Var jeg bedre til tal og havde uddannelsen,  

havde jeg for længst søgt job ved jer! 

I en tid 
hvor bank-
verdenen 
er under 
pres, er 
det betryg-
gende at 
vide, at 
Middelfart 
Sparekasse 
har mar-
kant godt 
styr på økonomien  
og har en likviditet (antal 
kroner på kistebunden), som 
langt overstiger det, der 

forlanges. Det giver 
god nattesøvn.


