
Birgit glæder sig til at udvikle Andelskassen i Glejbjerg

1. februar vender Birgit Henningsen tilbage til Andelskassen Sydvestjylland i
Glejbjerg. Hun ser frem til igen at blive en del af Andelskassen og en endnu større
del af Glejbjerg

Det er et kendt ansigt, der 1. februar sætter sig i afdelingslederstolen i Andelskassen
Sydvestjyllands afdeling i Glejbjerg. 43-årige Birgit Henningsen har tidligere arbejdet i
afdelingen i syv år, hvor af de seks var som souschef.

- Muligheden for at være med til at udvikle Andelskassen i Glejbjerg har været den over-
vejende grund til, at jeg sagde ja til at blive afdelingschef. Vi bliver et stærkt hold med tre
rådgivere og en frontmedarbejder. Vi supplerer hinanden rigtigt godt og kan give folk en
grundig og kompetent rådgivning, der tager udgangspunkt i den enkelte kunde, siger
Birgit Henningsen og fortsætter:

- Samtidig er jeg utrolig glad for at komme tilbage til Glejbjerg og arbejde. Den store
opbakning, der har været til hotellet, er bare en ting, der viser, at Glejbjerg er et levende
og aktivt samfund, og jeg glæder mig til at blive en del af den udvikling, der er i gang.
Som jeg ser det, er og bliver Andelskassen en vigtig del af Glejbjerg.

Som andre eksempler på noget af det, hun sætter pris på ved Glejbjerg, nævner Birgit
Henningsen byens gode skole og aktive idrætsliv.

Sidstnævnte er hun selv en del af, da hun sidder i bestyrelsen for GGI.

- Jeg har en pige på 11 år og en dreng på 9 år, som jeg bakker op i deres aktiviteter. Og så
har jeg også stor fornøjelse af at være med til at stable byfesten på benene hvert år, bemær-
ker hun.



Mere end et pengeinstitut

Som afdelingsleder for Andelskassen vil Birgit Henningsen arbejde for, at man i
endnu større grad end hidtil engagerer sig i byens aktiviteter og foreninger.

- Nu skal vi lige finde os selv i det nye hold, hvor Tommy Skødt også kommer til
Glejbjerg og bliver souschef. Men når det er sket, så skal vi til at se på mulighederne
for udvikling, hvor vi vil være mere end et pengeinstitut, fastslår Birgit Henningsen.

Noget, der allerede nu er sket, er, at Andelskassen er blevet pengeløs. En kontant-
automat, der har åben 22 timer i døgnet, sikrer dog, at der altid er kort vej til kontan-
ter.

- Mange ordner allerede i dag de fleste pengesager via webbank eller lignende mulig-
heder. På denne måde får vi bedre tid til at give alle kunder en rådgivning, der gør en
forskel. Jeg er sikker på, at folk på sigt vil se det som en styrkelse af Andelskassen, og
man er selvfølgelig lige så velkommen til at komme ind i Andelskassen, som man altid
har været, forklarer Birgit Henningsen.

Et andet aspekt er, at afdelingen på denne måde sikrer sig mod røverier.

- Vi må desværre erkende, at bankrøverier er en reel risiko. Antallet af bankrøverier i
Danmark steg i 2007 til 71, og et røveri er altså noget af det værste, man som ansat
kan komme ud for. Det er virkelig et plus, at man ikke skal have den bekymring,
konstaterer den nye afdelingsleder.

Fantastisk at møde kunder

Som nævnt har Birgit Henningsen arbejdet i Andelskassen i Glejbjerg i syv år. I september
2006 valgte hun imidlertid at skifte til et job som bogholder/regnskabsmedarbejder i det
firma, hendes mand er medejer af.

- Firmaet fyldte allerede meget i vores hverdag, og jeg havde lyst til at prøve at tage del i
det. Det er ikke fordi, jeg er kørt træt i det job, jeg nu vender tilbage til Andelskassen, men
muligheden for at blive en del af både Andelskassen og byen igen trak i mig. Selv om jeg
har en stor kontaktflade i byen, har jeg alligevel kunnet mærke en forskel, når jeg kørte ud
af byen for at komme på arbejde hver morgen, lyder det med et smil fra Birgit Henning-
sen.

Smil var der bestemt også, da hun deltog i årets julemesse. Allerede i november var aftalen
med Andelskassen på plads, men grundet travlhed i det firma, hun arbejdede i, blev man
enige om, at hun først begynder i Andelskassen 1. februar.

Julemessen deltog hun dog i som repræsentant for Andelskassen.

- Det var helt fantastisk at møde så mange af vores kunder og mærke den store opbakning
til både Andelskassen og mig. Generelt har jeg fået mange positive tilkendegivelser, efter
at det blev kendt, at jeg skulle være afdelingsleder i Andelskassen, og det har fjernet den
lille tvivl, man jo altid har, når man siger ja til noget nyt. Det betyder dog ikke, at jeg ikke
har sommerfugle i maven ved tanken om at skulle starte, siger Birgit Henningsen og lader
ordene ledsage af endnu et smil.

Birgit Henningsen begynder som nævnt den 1. februar, og der vil senere blive holdt en
velkomstreception i Andelskassen.


