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ÅBEN FOR 
GRÆSRØDDERNE

Vi er stolte af vores lokale rødder.
Vi investerer i vores lokale samfund 

og er med til at udvikle dem 
i en positiv retning, både inden for 

sport, kultur og iværksætteri.



Bent Bjørn
Hornsmarken 38, Brøndum
9500 Hobro

Stilling: Forretningsindehaver
Nuværende medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen

Kompetencer: Mange års erfaring med detailhandel. Drevet 5 butikker med modetøj til 
piger i alle aldre i Hobro og Aalborg. Var næstformand i tidligere Sparekassen Hobros 
bestyrelse. Har været med i hele fusionsforløbet. Driver ejendomsselskab med udlejning 
af butiks- og boliglejemål. Har stort lokalt netværk og kendskab til, hvad der rører sig i 
lokalsamfundet.

Derfor stiller jeg op: Vil gerne fortsat medvirke til den positive udvikling, som Jutlander 
Bank har gang i til gavn for lokalområdet samt kunder, medarbejdere og aktionærer.  

Anders Dahl
Møllevænget 9
8362 Hørning

Stilling: Selvstændig

Kompetencer: Til daglig arbejder jeg som råvaremægler inden for handel med 
landbrugsprodukter, vegetabilske olier samt handel med produkter til energiproduktion. 
Jeg har mange års erfaring med indkøb og risikostyring inden for handel med råvarer og 
valuta samt forretningsudvikling.

Derfor stiller jeg op: Jeg har været en tilfreds og loyal kunde gennem mange år, og 
såfremt banken kan anvende min erfaring, særligt inden for handel og risikostyring, 
stiller jeg mig gerne til rådighed. 

Kompetencer: Uddannet cand.polit. og 12 års erfaring fra pensionskasse- og 
livsforsikringsvirksomhed med allokering af ressourcer og kapital der, hvor de skaber 
udvikling, vækst og afkast.

Derfor stiller jeg op: Jeg vil gerne udnytte mine allokeringskompetencer til i 
repræsentantskabet at sætte rammerne for, at Jutlander Bank bliver den bedste bank 
i Danmark til at allokere ressourcer og kapital til fordel for: Bankens kunder, det 
omkringliggende samfund og bankens aktionærer.

Heine Debel
Rodosvej 63
2300 København S

Stilling: Investeringschef



Kompetencer: Kordegn ved Løgstør Kirke, hvor jeg primært fører regnskab for 9 kirker. 
Ejer Bjørnkærgård, hvor 100 ha er bortforpagtet og 50 ha afgræsses med kødkvæg. Driver 
desuden Trend Sommerhusservice samt festlokalet Fort West. Har igennem årene været 
aktiv inden for foreningslivet samt i kommunalpolitik.

Derfor stiller jeg op:  Jutlander Bank er en vigtig medspiller for de aktive i foreningslivet. 
Selv om Jutlander Bank efterhånden er en stor bank, så betragter jeg den stadig som en 
lokal bank – og det vil jeg arbejde for.

Kristian Haldrup
Guldagervej 19, Overlade
9670 Løgstør

Stilling: Kordegn 
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Jeg er forandringsvillig, initiativrig, nytænkende. Jeg er formand for 
Kultur- og Idrætscenter Lanternen og bestyrelsesmedlem i DGI Nordjylland og Løgstør 
Håndboldklub.

Derfor stiller jeg op:  For at sikre, at vi har en bank i nærområdet, der bakker lokale 
ildsjæle og lokale initiativer op, så tingene kan realiseres og gennemføres. Og dermed være 
med til, at vores kommune vokser og bliver attraktiv at være en del af i fremtiden. 

Benny Hansen
Borgmester Grønnings Vej 26
9670 Løgstør

Stilling: Distriktschef
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Jeg er til dagligt direktør i en detailhandelsvirksomhed, der ejes af 170 hvidevare- 
og forbrugerelektronikbutikker over hele landet. Der er medlemsdemokrati, og jeg har en bred 
kontaktflade til både små og store virksomheder i mit daglige virke. Samtidig har jeg ansvaret for 
en betydelig nethandel. Det bringer mig tæt på den moderne forbrugers indkøbsvaner og behov. 

Derfor stiller jeg op:  Som leder af en virksomhed med mange transaktioner til både forbrugere, 
butikker og leverandører har vi som målsætning at være tæt på vores samarbejdspartnere. 
Jeg anser det derfor som særdeles vigtigt, at banken fastholder og gerne videreudvikler sit 
nærhedsprincip. Det er en kæmpe styrke set med mine øjne, at man har samme kontaktperson 
og et effektivt beslutningshierarki i banken. Det vil jeg gerne arbejde for.

Tomas Holm Hedehus
Højager 101
8382 Hinnerup

Stilling: Adm. direktør 



Kompetencer: Jeg er AMR i Mariager, byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune og ejer 
virksomheden TOAGOA. Jeg har stor erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde både i 
frivillige foreninger og arbejdsmæssige. Jeg er vant til at se på budgetter og finde løsninger. 
For mig er samarbejde og ordentlighed en selvfølgelighed. Jeg har siddet i bestyrelsen i 
mange foreninger i Mariager bl.a. MIK, Den Gamle Biograf og Cittaslow Mariager.

Derfor stiller jeg op:  Jeg har stor erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde både i 
frivillige foreninger og arbejdsmæssige. Jeg er vant til at se på budgetter og finde løsninger. 
For mig er samarbejde og ordentlighed en selvfølgelighed. Jeg har siddet i bestyrelsen i 
mange foreninger i Mariager bl.a. MIK, Den Gamle Biograf og Cittaslow Mariager.

Thomas Haslund Høj
Stentoften 40
9550 Mariager

Stilling: Lærer og byrådsmedlem

Kompetencer: Jeg har siddet i repræsentantskabet i mere end 25 år (Sparekassen 
Hobro/Jutlander Bank), og har derfor efterhånden en god indsigt i det, som forventes af 
medlemmerne. Bestyrelsesmedlem i Sparekassen Hobro Fonden. Jeg har et godt og bredt 
lokalt netværk og føler, jeg er i stand til at være en god ambassadør for Jutlander Bank.

Derfor stiller jeg op: Jutlander Bank lægger stor vægt på at være en lokal,  nærværende og 
personlig bank i de områder, hvor den er repræsenteret.  Det vægter jeg meget højt, og det 
vil gerne bidrage til.

Vibeke Libach Justesen
Mariagervej 81
9500 Hobro

Stilling: Bogholder
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Direktør i Kastberg A/S - Byggefirma med ca. 60 ansatte. Sidder i Aars Erhvervsråd 
og Vækst Vesthimmerland, samt en del andre bestyrelser. Tidligere byrådsmedlem i Vesthimmer-
lands Kommune i 8 år. Har et stort lokalkendskab og netværk. Er god til at få teori og praktik til at 
fungere sammen og er meget løsningsorienteret. Er vant til at træffe beslutninger, løse konflikter, 
samt få holdet/teamet til spille sammen.
Derfor stiller jeg op: Jeg mener, det er vigtigt, at Jutlander er og forbliver en lokal bank. Det er der, 
banken har sine styrker og berettigelse. Jeg synes, det er vigtigt, at banken kan få noget sparring/in-
put fra de erhvervsdrivende, der er i området. Vi har et stort kendskab til både vores ansatte, kunder 
og forretningsforbindelser og kan dermed også viderebringe deres behov for bankforretning.

Hans-Jørgen Kastberg
Gl. Tingvej 25
9600 Aars

Stilling: Direktør
Nuværende medlem af repræsentantskabet



Kompetencer: Bestyrelsesmedlem i landboforeningen Agri Nord og medlem af sektorbestyrelsen 
for Økonomi og Virksomhedsledelse, Seges. Medlem af bestyrelsen i Messecenter 
Vesthimmerland.

Derfor stiller jeg op:  Jeg vil gerne arbejde for, at Jutlander Bank stadig har en stærk lokal 
forankring forretningsmæssigt, og at man fortsat støtter op om lokale foreninger og 
kulturarrangementer. Det glæder mig, og jeg støtter op om, at banken har den åbne strategi, at 
den står til rådighed for kunden, når kunden har tid. Det er en vej, vi skal videre ud af.

Ulrik Thimm Krogsgaard
Sallingvej 70, Vindblæs
9670 Løgstør

Stilling: Svineproducent
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Jeg har arbejdet hos FF TOOL i 24 år, hvor jeg har fungeret som 
administrerende direktør i de sidste 19 år. Herfra har jeg erfaring med salg, strategi og 
ledelse – og ikke mindst øje for gode forretningsmuligheder. Jeg har været engageret i 
en række forskellige lokale sportsforeninger, både som bestyrelsesmedlem og træner. På 
nuværende tidspunkt sidder jeg i musikudvalget for Spillestedet Frikvarteret. Privat er 
jeg gift med Liane Marhauer, sammen har vi 3 børn og et barnebarn.

Derfor stiller jeg op: Mit hjerte banker for at fastholde udviklingen i lokalsamfundet – 
såvel i erhvervs- som fritidslivet. Det er vigtigt, at der er en bank, som skaber nærhed og 
fortsat vækst i lokalfundet.

Morten Marhauer
Hedevej 19
9560 Hadsund

Stilling: Adm. direktør

Kompetencer: Jeg arbejder i transportbranchen på 33. år. Jeg er med i Hobro 
Menighedsråd, da jeg mener, det er vigtigt, at man deltager med input i sit lokalsamfund. 
Jeg er ligeledes aktiv som bestyrelsesmedlem i LOF og kasserer i vælgerforening. Jeg 
sidder også som nævning og domsmand.

Derfor stiller jeg op: Man kan være med til at præge rammerne og principperne for 
Jutlander Bank. Man fornemmer, at der er åbenhed over for forskellige synspunkter og 
nye vinkler. Være med til at bevare nærkontakten mellem kunder og Jutlander. 

Anna-Lise Lassen
Søndertoften 31
950 Hobro

Stilling: Kontorassistent
Nuværende medlem af repræsentantskab



Claus René Nielsen
Rørholmsgade 12
9500 Hobro

Stilling: Selvstændig
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Jeg startede Hobro Helsesport i 1987 og driver det stadig.  I dag er der 20 
ansatte. Jeg har ca 700 medlemmer, så jeg taler dagligt med mange mennesker, om hvad 
der rør sig i samfundet. 
Jeg er gift med Jette, og tilsammen har vi 6 børn. Jeg er miljøbevidst og har fokus på folks 
sundhed. 

Brian Højer Nordstrøm 
Krogestykket 61
2730 Herlev

Stilling: Direktør

Kompetencer: Grundlægger og daglig leder af Hyret.dk, som er et vikarbureau inden for 
særligt den offentlige sektor. Uddannet socialrådgiver i 1999, bestyrelsesformand for Krifa 
Hovedstaden, samt vælgerforeningsformand i Herlev.

Derfor stiller jeg op: Med min erfaring fra både den offentlige og private sektor - godt 
kombineret med mit nuværende og tidligere bestyrelsesarbejde - så vil jeg kunne bidrage 
med nyttig viden og erfaring.

Palle Mortensen
Himmerlandsgade 84, 2. tv
9600 Aars

Stilling: Salgschef og medejer

Kompetencer: Jeg er uddannet på Handelsskolen Aars og Lundbæk landbrugsskole som 
virksomhedsleder. Jeg har arbejdet i familievirksomheden siden 2012 og har købt en andel 
i 2016. Derudover har jeg siddet i Rebild Kommunes erhvervsrådsudvikling og var med til 
lægge en strategi for Rebild Kommunes erhvervsliv.

Derfor stiller jeg op: Jeg stiller op, fordi vi har brugt Jutlander Bank i generationer i vores 
familie, før Sparekassen Himmerland, og fordi jeg gerne vil være med til at præge Jutlander 
Bank til forsat at være en god og sund bank.



Jette Rabøl
Gl. Landevej 6, Bonderup
9610 Nørager

Stilling: Detailhandler
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Jeg har livslang erfaring med detailhandel og sko. Jeg har nogle dygtige 
og engagerede medarbejdere, som er en aktiv del af daglig drift. Jeg har ansvaret for 
alle opgaver i butikkerne, som f.eks indkøb, salg, markedsføring, økonomi, personale, 
kundepleje og nye tiltag. Skal der skiftes en pære, fikser jeg også det. Jeg har stor personlig 
kundekontakt.

Derfor stiller jeg op: Jeg har været kunde i Jutlander Bank i mange år og er glad for, at vi 
har en stærk fremsynet lokal bank. Jeg er ambassadør for banken og mener, at tiltaget med 
“altid åben” er rigtig godt set og meget i tråd med, at tilgængelighed er vigtigt.

Kompetencer: Uddannet tandlæge på Århus Tandlægeskole i 1994. Jeg har i en årrække 
været ansat tandlæge både i kommunalt regi og i privat praksis. I 2005 købte jeg mig 
ind i praksis og er nu klinikejer med 9 ansatte. Som klinikejer skal jeg dagligt arbejde 
under tidspres, tage hurtige beslutninger og have mange bolde i luften samt tage mig af 
forskellige ledelsesmæssige opgaver. 
Derfor stiller jeg op: Jeg har været medlem af repræsentantskabet i 14 år og har været  
vidne til Jutlander Banks udvikling i en årrække. Jeg arbejder for, at Jutlander Bank er  
synlig i lokalsamfundet. Banken skal være nærværende og støtte op om lokale 
iværksættere. Det har området brug for.

Jette Nykjær
Hans Egedes Vej 211
9600 Aars

Stilling: Tandlæge, klinikejer
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Poul Eli Nymann
Skørping Nord 7
9520 Skørping

Stilling: Vognmand
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Vognmand gennem 41 år. Startede i Barmer ved Nibe den 1. marts 1978.
Driver virksomheden fra Skørping Nord 7 og har gjort det siden 1. april 1993.
Der er 25 mand ansat i virksomheden. Har i dag 21 lastbiler, og der fragtes med alt 
slags gods som bruges/anvendes af landbruget og gartnerier i hele landet. Har eget 
kørselskontor.

Derfor stiller jeg op: Har været kunde siden 1994. Jeg støtter op om Jutlander Banks 
arbejde i det lokale samfund.



Jens Østergaard 
Bentevej 24
9520 Skørping

Stilling: Eksportchef hos Migatronic A/S, Fjerritslev

Kompetencer: Min baggrund inden for international handel i det meste af verden 
har lært mig, hvor vigtigt det er for erhvervslivet at have et godt og konstruktivt 
samarbejde med den finansielle sektor. I min fritid har jeg i mere end 25 år været frivillig 
leder i det lokale idræts- og foreningsliv og har bl.a. herfra erfaring med udvalgs- og 
bestyrelsesarbejde.

Derfor stiller jeg op: Jeg ønsker at bidrage aktivt til at udvikle det lokale pengeinstitut til 
gavn for såvel erhvervslivet som idræts- og kulturlivet i bankens nærområder.

Poul Søndberg
Ranunkelvej 4
9500 Hobro

Stilling: Centerchef 
Nuværende medlem af repræsentantskabet

Kompetencer: Administrativ chef for Hobro Idrætscenter og Danhostel. Har været an-
sat i 36 år i Hobro Idrætscenter – heraf de seneste 18 år som chef. Deraf stor erfaring 
med personaleledelse, forhandlinger om arrangementer og meget mere. Er formand for 
Sparekassen Hobro Fonden. Har været i bestyrelsen fra start og formand de seneste 3 år. 
Har stor erfaring fra foreningsliv og bestyrelsesarbejde gennem 40 år.  
Derfor stiller jeg op: Jutlander Bank er en stærk medspiller i lokalområdet, og jeg vil  
arbejde hårdt for, at banken bliver ved med at være meget lokal! Jeg vil ligeledes arbejde  
for, at Jutlander Bank til stadighed vil bakke op omkring det lokale erhvervsliv, 
privatkunder og ikke mindst foreningslivet.

Brian Tøttrup
Stenildhøjdalen 21
9600 Aars

Stilling: Direktør og forretningsindehaver

Kompetencer: Uddannet Akademiøkonom med speciale i Detailhandel. Mange års 
erfaring med bestyrelsesarbejde i Skoringen, Shoe-D-Vision, Skobranchen.dk samt andre 
detail relaterede bestyrelser. Tidligere formand for Herning Cityforening. Tidligere 
formand for Ungdomsudvalget i Aars IK. Frivillig ungdomstræner i Aars IK og andre 
hverv som frivillig.
Derfor stiller jeg op: Jeg vil gerne være ambassadør for Jutlander Bank. Jeg tiltales af 
tanken om, at et pengeinstitut skal stå ved sin lokale forankring i takt med og sideløbende 
med, at man opsøger mulighederne for vækst. Jeg ser også mig selv som en stemme for 
detailhandlen, hvis betydning for lokalsamfund ikke bør underkendes. 



HVAD DRØMMER  
DU OM?

Nyt legetøj? 
Uanset, hvad du drømmer om, 

er vi med dig hele vejen. 
Vi gør vores for at realisere 

dine drømme. 


