
 

 
Direktøren er fundet. Nu er Fynske Bank klar  
til at indtage Odense 
 
Michael Sabro-Lippert, 45 år bliver filialdirektør for Fynske Banks nye afdeling i 
Odense.  
 
 
Michael Sabro-Lippert har tidligere været leder af Jyske Banks erhvervsafdeling i Odense. 
Efter et par år i det jyske vender han nu igen tilbage til byen. Om jobbet i Fynske Bank, siger 
han ”Jeg tror, der er plads til en bank, der prioriterer nærheden til kunderne højt. Jeg kan godt 
lide, at man i Fynske Bank ringer direkte til sin rådgiver og mødes uden for almindelig 
arbejdstid, hvis det passer bedst.”  
 
Vi gør det 100 % 
Den nye direktørs første opgave bliver at finde lokaler og sætte holdet til den nye afdeling. 
”Når vi går ind i Odense, gør vi det 100 %. Vi åbner en bank, som både kan betjene 
erhvervslivet, privatkunder og Private Banking kunder. Derfor vil vi gerne have en synlig 
placering med gode parkeringsforhold midt i byen,” siger Michael Sabro-Lippert. 
 
Medarbejdere søges 
Korte beslutningsveje og nærhed til kunderne vægtes højt i Fynske Bank. De værdier bliver 
også helt centrale i den nye afdeling: ”Stillingerne er slået op internt i banken, for vi vil meget 
gerne have nogle, der kan tage bankens værdier med ind til Odense. Samtidig har vi brug for 
nogle, der kender byen, og som har et godt netværk. Så vi ender nok med et team, der både 
består af nye og ”gamle” medarbejdere”, fortæller Michael Sabro-Lippert. 
 
Kunderne er på vej ind 
Fynske Bank er begyndt at markedsføre sig, og det har allerede givet en del nye kunder i 
Odense området. ”Det viser, at der er et behov for dét, banken står for. Og det er jo dejligt at få 
lov til at bygge videre på det fundament,” understreger Michael Sabro-Lippert. 
 
Kort om Michael Sabro-Lippert 
Michael Sabro-Lippert blev uddannet i Provinsbanken. Derefter kom han til Danske Bank, og 
fra 2006 til 2012 var han leder af Jyske Banks erhvervsafdeling i Odense. Senest har han 
været i Jyske Bank, Vejle.  
 
I fritiden fylder fodbolden en hel del. Michael er selv aktiv spiller i OB, ligesom han har været 

ungdomstræner i klubben, hvor begge børn spiller, så man kan godt forvente at møde ham på 

stadion. 
 
 
Yderligere information: 
Michael Sabro-Lippert tlf. 30 16 06 20, msl@vb.dk 
 
 


