
Fanø Sparekasse 

ændringer i åbningstiden for kasseekspedition 

 

Som et led i at gennemføre forbedringer i Sparekassen basisdrift for 2019 og årene frem, har vi haft 

stor fokus på de serviceydelser, vi stiller til rådighed, siger Henning Balle. 

 

Med de mange digitale løsninger der tilbydes for selvbetjening, bl.a. via portal- og mobilbank, har vi 

gennem de senere år oplevet et markant fald i antallet af kasseekspeditioner. 

Derfor ændres kassens åbningstider. Det betyder at der fra mandag den 14. januar 2019 og 

fremadrettet vil være åbent for kasseekspedition hverdage i tidsrummet fra klokken 10:00 til 12:00. 

Sparekassen har naturligvis åbent for alle øvrige kundehenvendelser som nu, fra kl. 10:00 til 16:00 – 

torsdag til kl. 17:00. 

Vi tager kassens åbningstid meget bogstaveligt, siger Henning Balle. Efter klokken 12:00 er kassen 

lukket og Sparekassens øvrige medarbejdere har ikke mulighed for at udføre kasseekspeditioner. 

Pengene er låst af, og vores kasserer Jane Hansen er gået hjem efter klokken 12:00. 

Man vil fortsat kunne afhente forudbestilt valuta, ligesom erhvervslivet kan afhente forudbestilte 

vekselpenge udenfor kassens åbningstid. Det er ligeledes fortsat muligt at tælle sine mønter op i 

Sparekassens mønttæller, pengene dog vil først blive indsat dagen efter i kassens åbningstid. 

 

Samtidig samler vi erhvervsafdelingen og administrationen på Sparekassens 1. sal. Dette for at samle 

flere administrative opgaver og funktioner og skabe synergi imellem de to afdelinger.  

I privatkundeafdelingen har vi ligeledes sammenlagt flere funktioner og opgaver. 

De ovenstående ændringer betyder, at Sparekassen dermed siger farvel til to medarbejdere, samt 

vores kasserer går ned i tid.  

 

Personaledrøftelser og fratrædelsesaftaler er gennemført i en god tone, ligesom vi er glade for, at 

kasserer Jane Hansen har imødekommet ændring i hendes arbejdstid.  

Alle har haft stor forståelse for situationen og har kunnet se rationaliseringer, som et naturligt element 

for Sparekassens fortsatte drift, siger Henning Balle. 

 

Rationaliseringerne sker som en konsekvens af et fortsat pres på Sparekassens rentemarginal. 

Konkurrencen på udlån er stor, lånelysten beskeden og det medfører faldende renteindtægter fra 

udlån. Samtidig forventer vi ikke at kunne få et positivt afkast af Sparekassens store indlånsoverskud.  

 

Vi har placeret mange penge i realkreditobligationer, som forvaltes af Sparekassens samarbejdspartner, 

Spar Invest.  Vi har en forsigtig strategi i den porteføljeaftale vi har indgået med Spar Invest, hvor 

varigheden af investeringer maksimalt må være på 2 - 3 år. 

 

Når vi vælger realkreditobligationer frem for statspapir er det fordi realkreditobligationer trods alt giver 

et bedre afkast end statsobligationerne. Vi har en beskeden beholdning af aktier udenfor 

handelsområdet, så denne beholdning fylder ikke meget i det store billede, siger Henning Balle. 

 

Samlet set er vores forventning til afkastet for Sparekassens investeringer på – 0,04 % i 2019 fordelt 

med en rente indtægt på 0,78 % og kursreguleringer på – 0,82 %. 

 

Sparekassen kan maksimalt have 50 mio. kr. stående i Nationalbanken, før der skal svares en rente på 

p.t. - 0,65 %. Denne rente forventer vi heller ikke vil ændre sig i 2019. 

 

I forbindelse med Sparekassens årsrapport 2018 vil vi angive vores forventninger til Sparekassens 

basisdrift for 2019, samt Sparekassens samlede resultat for året, slutter Henning Balle 


