
 

Pressemeddelelse · Dragsholm Sparekasse fylder 150 år 

 

Dragsholm Sparekasse fejrer 150 års fødselsdag med aktiviteter i 

hele uge 44 

Dragsholm Sparekasse fylder 150 år i disse dage, og det skal fejres med en række forskellige aktiviteter i 

lokalområdet. Kunderne vil blandt andet kunne se en udstilling i Sparekassens filialer, som viser udviklingen 

i Sparekassen hen over de seneste år. Der vil også være mulighed for at melde sig til et foredrag, hvor man 

kan høre om Sparekassens 150 årige historie som lokalt pengeinstitut. Og så vil der selvfølgelig være lidt 

overraskelser undervejs både i Centret i Asnæs og i Kalundborg ved Sparekassens filial. 

 

Administrerende direktør i Dragsholm Sparekasse, Claus Sejling, ser meget frem til at være med til at fejre 

Sparekassens fødselsdag: ”150 år er trods alt en betydelig alder, og jeg er stolt på lokalområdets vegne 

over, at det er lykkedes at have en lokal sparekasse, som igennem mange år har været med til at sætte sit 

præg på området. Jeg synes, at Dragsholm Sparekasse er et rigtig godt eksempel på en virksomhed, der er 

lykkedes med at skabe succes i sit lokalområde. Hvis vi bare kigger på de seneste år, hvor jeg har haft min 

gang i Sparekassen, har vi sagt velkommen til cirka 4.000 nye kunder og i samme periode har vi etableret 10 

nye arbejdspladser i vores Sparekasse med nu 37 ansatte, så det er jo på mange måder den bedste fødsels-

dagsgave man kan få som virksomhed”. 

 

Den flotte udvikling i Sparekassen har blandt andet medført, at Dragsholm Sparekasse er blevet kåret som 

vinder af Økonomisk Ugebrevs årlige Top 40 BankRating, som er en dynamisk benchmark-undersøgelse, der 

viser hvordan de enkelte bankledelsers initiativer fra år til år har skabt offensive forandringer.  

 

Sparekassen er kendt for at have en meget høj kundetilfredshed, og i anledning af fødselsdagen, har man 

spurgt et par af kunderne, hvordan de vurderer Dragsholm Sparekasse. 

 

Frank Lange, som er direktør i vognmandsvirksomheden Olav Jensen A/S, udtaler, at ”Dragsholm Sparekas-

se har en hurtig sagsbehandling, og det betyder, at jeg får meget hurtig tilbagemelding fra min rådgiver, når 

jeg har brug for hjælp eller sparring. Og så sætter jeg stor pris på, at Dragsholm Sparekasse har fokus på sit 

lokalområde og bruger sine ressourcer der. Det er meget vigtigt for mig”. 

 

Søren Bang Knudsen fra SBK Event udtaler, at ”som nystartet virksomhed er det vigtigt med en sparekasse, 

som kan bruges som samarbejdspartner. Stor ros til personalet i Dragsholm Sparekasse for, at vi gennem 

hele opstarten for vores samarbejde har følt os værdsat som kunde og altid modtaget seriøse og grundige 

tilbagemeldinger på vores forespørgsler. Dialogen er for os vigtig, og vi bruger jævnligt vores rådgiver i 

Dragsholm Sparekasse som sparringspartner”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Aktiviteter i uge 44 

Mandag den 28. oktober - Udstilling i rådgivningslokalerne 

- Aktiviteter i Asnæs Centret fra kl. 14.00 – 16.00  

Tirsdag den 29. oktober - Udstilling i rådgivningslokalerne 

- Aktiviteter i Asnæs Centret fra kl. 10.00 – 12.00  

Onsdag den 30. oktober - Udstilling i rådgivningslokalerne 

- Aktiviteter i Asnæs Centret fra kl. 14.00 – 16.00  

Torsdag den 31. oktober - Udstilling i rådgivningslokalerne 

- Servering af gratis pølser fra pølsevognen foran Sparekassens 

filial i Kalundborg fra kl. 15.00 – 17.00. 

- Foredrag v/Leif Nilsson – ”Sparekassen i lokalsamfundet gen-

nem tiderne”. Der vil være mulighed for at deltage i foredraget 

enten kl. 10.00 – 11.30 eller kl. 14.00 – 15.30. Tilmelding nød-

vendig i afdelingen i Asnæs.  

Fredag den 1. november - Udstilling i rådgivningslokalerne 

- Fest for Sparekassens garanter 

 


