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Årsmøder: Anekdoter, økologi og cirkulær økonomi
Forår er tid for årsmøder i Folkesparekassen. Det er på årsmøderne, du
kan få information om sparekassens
regnskab det forgangne år, om de aktiviteter, vi har afholdt og nye projekter,
vi har igangsat.
Det er også her, du har mulighed for at
hilse på medarbejderne eller på nogle
af de andre kunder og garanter i Folkesparekassen. Og så er der altid garanti
for noget godt at spise og drikke på
årsmøderne.

ressant foredrag om, hvordan mursten
fra sanerede bygninger kan renses og
genbruges i nye, moderne byggerier.
På den måde har virksomheden skabt
en rigtig god forretning indenfor cirkulær økonomi og sparer årligt miljøet for
tonsvis af CO2.

Onsdag den 13. april var turen kommet
til Aarhus. Nærmere betegnet til Godsbanen, byens kreative samlingspunkt.
Her fik tilhørerne fortalt nogle gode og
underfundige anekdoter af Søren Ryge,
fra hans barndom og om nogle af de
spændende mennesker, han har mødt.
Tirsdag den 19. april dannede Lunden i
Silkeborg rammen for det tredje og sidste årsmøde i 2016. Her kom Lone Vitus
forbi og fortalte om hendes tilværelse
som økologisk landmand, blogger,
forfatter, vinbonde og meget mere.
Lone Landmand, som hun også
kalder sig, er blevet kendt i offentligheden de seneste år på
baggrund af hendes kritiske
holdning til den konventionelle
landbrugs- og fødevareindustri.

Som det efterhånden er blevet
tradition, afslutter vi årsmøderne med interessante og
underholdende foredrag. Oftest med indhold, der kredser
omkring emner som penge,
økonomi, samfundsforhold
eller natur og miljø. Emner, der
relaterer til Folkesparekassens
værdigrundlag. I år var ingen
undtagelse.
Mandag den 11. april blev årsmødet
i Odense endnu en gang afholdt på
Dalum Landbrugsskole. Godt 70 kunder
var mødt op. Blandt andet for at høre
foredrag om mursten. Og det var slet
ikke så kedeligt, som det kan lyde. Claus
Juul Nielsen, der er indehaver af den
Svendborg-baserede virksomhed Gamle
Mursten, gav tilhørerne et meget inte-

På årsmødet nøjedes hun dog
med at fortælle den gode og positive historie om hendes gård og
om alle dyrene, fordi hun – med
hendes egne ord – ikke ville sende
tilhørerne hjem i dårligt humør.

Søren Ryge Petersen - som de fleste kender fra tv og
som forfatter - gæstede årsmødet i Aarhus og fortalte
om uforglemmelige oplevelser fra sin egen barndom og
fra de mennesker, han gennem tiden har interviewet.

Tusind tak til alle jer, der bakkede op
om årsmøderne i Folkesparekassen. Vi
glæder os til at se endnu flere næste år.
Vil du være sikker på at blive inviteret,
så tilmeld dig vores nyhedsmail på
folkesparekassen.dk. 

Har du tilmeldt Folkesparekassen i din e-Boks?
Når du bruger e-Boks - eller Digital Post på borger.dk kan du selv vælge, hvem du vil modtage post fra.
Tilmeld Folkesparekassen i din e-Boks.



Så får du en besked, når vi sender post til dig, og du har
altid adgang til dine dokumenter fra computer, tablet
eller mobil. Til gengæld slipper du for at holde styr på
dynger af papir. Det kan næsten ikke blive nemmere.
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Indtjening til gavn for fællesskabet
FSS er blevet til nærpension
Betal op til 50.000 kr. med Swipp
Digital wallet til mobilen på vej
Nye rådgivere til Odense og Aarhus
Skift til LED - og spar penge

Indtjening til gavn for fællesskabet
Folkesparekassen er en selvejende
institution og har ingen ejere. Kun garanter, der - velvilligt og uden modkrav
- stiller kapital til rådighed som garanti
for virksomhedens drift. Formålet med
sparekassen er derfor ikke at skabe et
stort overskud, men at danne et fællesskab for kunder, der ønsker et sundt og
ansvarligt pengeinstitut, som arbejder
i deres interesse.

betaling fra vores eksterne samarbejdspartnere for at håndtere og rådgive om
deres ydelser. Førhen tjente vi også på
den del af indlånet, som vi ikke har lånt
ud. Enten ved at placere det i obligationer eller hos andre pengeinstitutter.
Men med tidens lave renteniveau er der
meget begrænset indtjening ved at have
pengene stående i andre banker eller
ved at købe obligationer med lav risiko.

Vores indtjening går derfor udelukkende til at betale omkostningerne ved
at drive sparekassen og til at polstre
egenkapitalen i takt med de øgede krav
og udlånsvæksten.
Resten af overskuddet anvender vi til
at sætte rentesatser og øvrige priser så
langt ned, som det er muligt. Til gavn
for alle dem, der er med i fællesskabet i
Folkesparekassen.

Renteindtægt
udlån
Renteindtægt
obligation

Omkostninger

Stødpude
Egenkapital
Lavere rentesatser

Andre
aktiviteter

Udbytte til aktionærer

Folkesparekassens indtægter skal først dække driftsomkostningerne. Derudover skal der
lægges til side til den nødvendige stødpude for at sikre en sund og bæredygtig drift fremover.
Resten af overskuddet går til lavere renter. Ikke andet.

På langt de fleste områder fungerer
Folkesparekassen som andre danske
pengeinstitutter, og vi stiller mange af
de samme ydelser til rådighed. Løn- og
budgetkonto, opsparing og udlån, betalingskort, netbank, mobilbank, Swipp og
meget mere. Som det bæredygtige valg
har vi grønne lån og finansierer bæredygtige projekter med ØKOlån.
Derudover tilbyder vi også realkreditlån,
forsikringer, pensionsordninger og investering, så du har mulighed for at samle
hele din økonomi på ét sted.
Vores indtægter henter vi primært på de
renter og gebyrer, vi får ind, når vi låner
penge ud, og når du bruger de ydelser,
vi stiller til rådighed. Derudover får vi

Ikke helt som de andre
På tre helt afgørende punkt skiller Folkesparekassen sig markant ud i forhold
til næsten alle andre danske banker og
sparekasser i Danmark.
1. Langt den største del af den opsparing, du og alle andre kunder i Folkesparekassen har stående, er - og har altid
været - uden rentetilskrivning.
2. Folkesparekassen har ingen aktionærer eller andre kapitalinteresser, og vi
udlodder derfor ikke årets overskud.
3. Vi har ingen udlodning på garantkapitalen. Men som garant gavner du
fællesskabet, og derfor samler du 50% flere
Årskroner på garantindskud.

Udlodning garantkapital
Renter på indlån
Køb ind på alle hylder
De lavere renter har den ulempe, at
sparekassen så tjener mindre på at låne
penge ud. Men det er der råd for!
For når du vælger at samle din økonomi
i Folkesparekassen, for eksempel ved
at låne til din bolig eller have dine
forsikringer hos os, går en del af vores
samarbejdspartneres indtjening som
nævnt tilbage til sparekassen. På den
måde gavner du fællesskabet, og oftest
kan du også selv spare nogle penge.
Har du lyst til at høre, hvad vi kan gøre
for dig og din økonomi, så er vi altid klar
til en snak og en beregning. 

FSS er blevet til nærpension
I dag nærpension. I går FSS. ForSikringsSamarbejde A/S, som Folkesparekassen
samarbejder med om personforsikringer, har skiftet navn til nærpension
og fået helt nyt visuelt udtryk. Skiftet
markerer selskabets vækstambitioner
og følges op af en ny digital platform.

Tiden er inde til et navn, som har afsæt
i den værdi, vi bringer til markedet, og
som på en enkel måde signalerer det, vi
tilbyder," siger Christina F. Bustrup,som
er adm. direktør i nærpension.

Nyt navn men samme gode
dækninger på personforsikringer

Digital 'wallet'
på vej til din
mobiltelefon
Mobiltelefonen er blevet det værktøj,
rigtig mange mennesker har lige ved
hånden for at få mest muligt ud af dagen. Den kan holde styr på dit netværk,
din kalender og alt det, du skal huske,
og den er adgang til underholdning og til
at holde dig opdateret om det, der sker
i verden.
Derfor er det også meget naturligt,
at mobilen bliver den nye digitale
tegnebog. På sigt behøver du ikke tage
din fysiske pung med i byen - du har jo
alligevel mobiltelefonen med din wallet
lige ved hånden.

Med navneskiftet til nærpension markerer det tidligere ForSikringsSamarbejde
A/S den foreløbige kulmination på en
rejse, der skal gøre det nemmere at
være pensions- og forsikringskunde i sit
pengeinstitut.
Nærpension har siden 2011 været 100
procent ejet af AP Pension og er i dag en
solid spiller på pensions- og forsikringsområdet. Nærpension havde i 2015 en
omsætning på over 0,5 mia. kr.
"Vi er midt i en ambitiøs omstilling, hvor
vi har fokus på vores partnere, og hvor
vi udvikler digitale løsninger, der følger
med den teknologiske udvikling og til
stadighed forbedrer kundeoplevelsen i
fremtiden.

I Folkesparekassen tilbyder vi nedenstående personforsikringer gennem
samarbejdet med nærpension, så du
kan sikre dig selv og din familie i tilfælde
af dødsfald, tab af erhvervsevne og
visse kritiske sygdomme. Du kan få
mere information om forsikringerne på
vores hjemmeside folkesparekassen.dk
eller ved at kontakte din rådgiver.
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Erhvervslivsforsikring
Børnerente
Tab af erhvervsevne - Invaliderente
Gruppe invaliderente - til børn
Kundeforhold
Tab af erhvervsevne
Visse kritiske sygdomme
Visse kritiske sygdomme - til børn
Økonomiforsikring

Betal op til 50.000 kr. med Swipp
Swipp er blevet et populært betalingsmiddel i de danske butikker, og et voksende antal erhvervsdrivende ønsker at
kunne tilbyde mobilbetaling til køb og
salg af større forbrugsgoder.
Derfor har Swipp nu fordoblet den
daglige beløbsgrænse fra 25.000 kr. til
50.000 kr. Forhøjelsen betyder, at du nu
kan anvende Swipp i forbindelse med
køb af biler, møbler mv., hvor udbetaling
eller det samlede køb ofte er på mere
end det gamle loft.
Med Swipp overfører man penge fra
konto til konto uden brug af betalingskort. Derfor er der indbygget dæknings-

kontrol, som betyder at du ikke går i
overtræk - ligesom butikken altid er
garanteret betaling uanset beløbsgrænsen.

Nu også til Windows Phone
Har du en Windows Phone, kan du
nu også få Swipp og betale med med
mobilnummer eller scan-selv kode mere
end 21.000 steder landet over. Blandt
andet i Lidl, Magasin, Matas, Bauhaus,
Hi-Fi Klubben, Paradis og alle 7-Elevens
butikker i Danmark. 

Den nye wallet er et tilbud, som vil
kunne downloades som app fra Google
Play og App Store og vil kunne bruges til
iPhones og Androidtelefoner.
Udover Dankort vil den kunne rumme
elektroniske kopier af internationale betalingskort. På sigt bliver den udbygget
med supplerende ydelser som for eksempel fordelsprogrammer, og i fremtiden kan den blive omdrejningspunkt for
alle betalinger, også med Swipp. Swipp
vil fortsat være en selvstændig app,
men funktionaliteten lægges ind i den
nye wallet.
Samtidig er sikkerheden høj, for der
kommer ikke til at ligge kortnumre på
mobilen, der kan aflures.
Den nye app er klar, når Dankort på mobilen lanceres til efteråret. Inden da vil
du kunne læse mere om den nye løsning
på folkesparekassen.dk og i næste nummer af Garantinformation.
Det er Regionale Bankers Forening og
Lokale Pengeinstitutter, der via BOKISsamarbejdet står bag den nye walletapp, som Nets skal udvikle.

Herningvej 37
8600 Silkeborg
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Dalumvej 11
5250 Odense SV
 66 11 22 31

Ny rådgiver til Odense
Carsten Lunderskov på 31 år er pr. 1
april ansat som ny rådgiver i Folkesparekassens Odense-afdeling.
Carsten har boet i Odense i 11 år, men
stammer oprindeligt fra Kruså i Sønderjylland. Han er bankuddannet i Danske
Bank, hvor han også arbejdede som
rådgiver i en periode. De seneste fem år
har Carsten været beskæftiget med salg
af digitale læremidler til uddannelsesinstitutioner hos Ordbogen.com.
Han har i sine første par uger været på
kursus i skadesforsikringer fra Privatsikring, som vi samarbejder med i Folkesparekassen. Så hvis du vil have et godt
tilbud på forsikringer med rigtig god
dækning, er Carsten klar ved telefonen.
Privat bor Carsten sammen med Julie i
den nordvestlige del af Odense. Sammen har de Lilje på 2 år og Laurits på
blot 7 måneder. Til familien hører også
den gamle hund Mea på 11 år. I sin fritid
er Carsten en aktiv løber, med flere gennemførte marathonløb på listen. 

Skift til LED og spar penge
Artikel fra Pengenyt 2/2016
Flere er begyndt at skifte deres gamle
glødepærer eller sparepærer ud med
LED-pærer, og det er der en god grund
til. Man kan nemlig spare meget med
LED-pærer. ”Vi får dagligt henvendelser
fra kunder, der vil vide mere om LEDbelysning, og jeg siger det samme til dem
alle: Det er en rigtig god idé at skifte,
både fra sparepærer og fra glødepærer.
Når glødepæren ryger ud til fordel for
LED-pærer, så styrtdykker elforbruget.
LED-pærer bruger nemlig op til 75 procent mindre strøm end glødepærerne”,
fortæller Søren Bach-Pedersen, der
er energirådgiver i DONG Energy. Han
forklarer, at hvis man stadig har gamle
glødepærer i fatningerne, kan besparelsen for en almindelig familie hurtigt
blive på over 2.000 kr. om året.

Ny rådgiver til Aarhus
Lars Thormann på 42 år er pr. 1. juni
ansat som ny rådgiver i Folkesparekassens afdeling i Aarhus.
Han har mange års erfaring med rådgivning fra lignende stillinger i flere forskellige jyske pengeinstitutter og kender i
forvejen Folkesparekassens systemer
og produkter særdeles godt.
Lars er oprindelig fra Fårvang nord for
Silkeborg og bor i dag i Harridslev ved
Randers. Om kort tid overtager han
og kæresten et hus i Hornbæk på den
anden side af den kronjyske hovedstad,
hvor de flytter ind med hver 2 store børn
og katten Vilma.

Skal du lægge dit boliglån om? Det kan godt betale sig at
tjekke sit realkreditlån inden udgangen af juli, som er fristen
for næste opsigelse og omlægning. Har lånet en rente på 3,5%
kan der være mange penge at hente på at omlægge.

Hvis man eksempelvis udskifter 10 stk.
40W og 10 stk. 60W glødepærer til 20
stk. 5,5 W LED-pærer, så sparer man på
årsbasis 2.056 kr. Desuden holder en
kvalitets-LED-pære typisk i op til 15 år,
så investeringen er hurtigt tjent hjem.
Med hensyn til, hvordan lyset bliver med
LED-pærer, siger han: ”Børnesygdommene er udryddet. Nu er lyset varmere
og svarer til det, man får fra en almindelig glødepære”.

Er du
tilmeldt vores
nyhedsmail?
Få de aktuelle nyheder
direkte i din indbakke.
Tilmeld dig nu på
folkesparekassen.dk

FS0616 1033 DK

I sin fritid spiller Lars med på det lokale
oldboys-hold i klubben Smiff 09 ligesom
han også holder af at løbe og cykle, når
muligheden byder sig. 

Både facadeskilt og vinduesplakater er belyst med
LED i Folkesparekassen på Frederiks Allé i Aarhus.

