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Hvidbjerg Bank får ny afdelingsdirektør i Struer

Struer, 15. januar 2019

Året 2019 starter i Hvidbjerg Bank, Struer afdeling med et skifte på ledelsesposten, da Lone Gørtz
Christensen er udnævnt til stillingen som afdelingsdirektør i Struer efter Karl K. Seerup, der har været
afdelingsdirektør siden afdelingens start i 1997.
Karl K. Seerup vil dog også fremover være at finde i bankens organisation, blot i en lidt friere rolle end hidtil.
”Jeg er utroligt glad for mit arbejde i Hvidbjerg Bank, især den dialog og sparring, jeg har med bankens
kunder. Derfor er jeg også glad for, at jeg fremover kan være med til at løfte bankens strategi om øget fokus
overfor både bestående og nye erhvervskunder – og da jeg samtidig godt vil trappe lidt ned i tid, passer det
mig rigtig godt, at jeg fremover skal have lidt mindre fokus på det administrative”.
Lone Gørtz Christensen er ikke et ubeskrevet blad i Struer. Hun er født, opvokset og udlært her og har
arbejdet i bankverdenen de seneste 21 år og siden 2016 altså i Hvidbjerg Bank. Lone kommer fra en stilling
som souschef i banken.
Bankens fokuserede indsats på erhvervsområdet afspejles samtidigt ved, at bankens erhvervskundechef
Palle Bruun Nielsen fremover vil dele sin tid i banken mellem Struer - og Hvidbjerg Afdelingerne. I samme
forbindelse er der mandet op med en ny, lokal erhvervskunderådgiver, Per Møller, i bankens Hvidbjerg
afdeling.
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Bankens direktør, Jens Odgaard, giver udtryk for, at banken med denne rokade har ønsket at styrke
Hvidbjerg Banks position i lokalområdet og glæder sig over, at banken fremover vil råde over et stærkt lokalt
team af kompetente rådgivere på erhvervsområdet.
I forbindelse med planlægningen af rokaden, har vi i øvrigt lagt vægt på, at det skulle tilrettelægges sådan, at
bankens kunder, kun i ringe grad, ville mærke noget til rokaden.
Lone Gørtz Christensen understreger, at hun vil fortsætte den linje Karl K. Seerup har stået for gennem
mange år. ”Jeg brænder for byen og lokalområdet, og vil meget gerne bidrage til udviklingen lige netop her.
Jeg nyder, at møde mine kunder i hverdagen, og jeg vil gerne drive bankforretning, så jeg kan se folk i
øjnene, når jeg møder dem i det lokale supermarked eller ved festlige lejligheder. Det er noget af det, der
betyder rigtig meget for mig. I Hvidbjerg Bank vil vi fortsætte med at fokusere på en tæt kontakt og de
personlige relationer, vi har skabt – vi bliver ved med selv at tage telefonen, når den ringer”.
Fakta:
Lone Gørtz Christensen
40 år, født og opvokset i Struer
Bankuddannet, HD i Ejendomsfinansiering
Gift med Morten Christensen
3 børn, Sarah, Ditte og Simon, hhv. 14, 12 og 9.
Bor i Bremdal
Fritidsinteresser: Mountainbike, foreningsarbejde og ferier i naturen.
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