Formandsberetning 2017. (revideret til den ekstraordinære generalforsamling)
Vi startede året med at fremlægge en forligsskitse for vor modpart, Finansiel Stabilitet. Denne skitse
blev imidlertid forkastet, selvom vi havde strakt os langt for at komme i mål. Statens selskab er ikke
på nogen måde indstillet på at hjælp dens egne borgere, som er kommet i klemme i systemet.
Herefter anker vi til Vestre Landsret i Viborg og den 22. juni 2016 indgiver vor advokat en såkaldt
ankereplik til landsretten. Anken går på, at vi ønsker at opretholde gruppesøgsmålet, som vi fik i
2009 men som senere er blevet taget fra os. Igen et eksempel på, hvordan staten behandler borgere,
som er kommet i klemme i systemet. Selvom Finansiel Stabilitet for nylig har beklaget sig over høje
omkostninger til at føre sager, er der tilsyneladende ingen grænser for, hvor langt man vil gå for at
genere borgerne. Vi har jo ikke uanede økonomiske ressourcer til at hyre advokater.
Den 24. november 2016 afholdt vi bestyrelsesmøde hos Lett i København med følgende emner på
dagsordenen:
– nyhedsbrev
– hjemmesiden
– orientering fra Lett Advokater
– næste generalforsamling
–
I bestyrelsen har der været en del udskiftninger. På grund af det tunge ansvar valgte Søren Maretti at
udtræde af bestyrelsen. Vi takker Søren og ikke mindst hans kone Hanne for mange års solidt
arbejde i bestyrelsen. Ligeledes har Bo Svanborg valgt at udtræde. Begrundelsen var øget
arbejdspres på den private front.
Bestyrelsen har været udfordret på den beskedne økonomi, den geografiske spredning og af en
meget programmeringstung hjemmeside. På trods af det, er det lykkedes at give hjemmesiden et
betydeligt facelift, som samtidig har gjort det markant lettere for bestyrelsen nu og fremover at
vedligeholde informationerne til medlemmerne.
Den 27. oktober modtager vi besked om, at Formalitetsproceduren vedrørende godkendelse af
gruppesøgsmålet finder sted i Vestre Landsret i Viborg den 28. og 29. marts 2017.
Erik Langbak og Hans Mortensen deltog i retsmødet i Viborg den 28. marts. Forhandlingerne blev
afsluttet samme dag, og man undgik således at skulle møde en ekstra dag.
Kort sammenfattet gik vores advokat efter at få godkendt gruppesøgsmålet. Han havde gode,
saglige og juridiske argumenter og fremkom med en del lignende situationer fra andre
pengeinstitutter, hvor kunderne havde fået medhold. Endvidere fremlagde vor advokat en tidslinje,
som startede i 2005.

Her gennemgik han de beslutninger, som bestyrelsen i Løkken Sparekasse havde taget, og som førte
til sparekassens kollaps. En meget overbevisende fremstilling. Det blev også oplyst, at sparekassen i
2006 havde fået 21 påbud af Finanstilsynet og i 2008 17 påbud. Der blev også diskuteret og
procederet meget omkring afslutningen af Løkken Sparekasse, hvor konstruktionen så sådan ud:
– Løkken Sparekassen
– Løkken Sparebank A/S
– Foreningen LS Løkken
–
Senere kom også EBH Bank ind i billedet.
Denne konstruktion gjorde det ikke lettere for advokaterne, at hitte rede i, hvem der var hvem.
Finansiel Stabilitets advokat procederede, alt hvad hun kunne, for at forklare dommerne, at sagen
var totalt uegnet til gruppesøgsmål. Det får hun jo sin betaling for.
Domsafsigelsen finder sted den 25. april kl. 1100.
På grund af pengemangel beslutter vi at opfordre medlemmerne til ikke at møde op til den ordinære
generalforsamling den 28. marts, men i stedet deltage i en ekstra ordinær generalforsamling efter
domsafsigelsen.
Nu venter vi så spændt på, hvad dommerne i Viborg kommer frem til.
Dommen blev afsagt den 25. april og desværre tabte vi sagen.
Selve dommen kan læses på vor hjemmeside.
Bestyrelsen foreslår, at foreningen nedlægges i forbindelse med denne ekstraordinære
generalforsamling og at vi foreløbig året ud fortsætter med den administrative del af foreningen,
hjemmeside, kartoteket m.m.
Vore advokater har ansøgt om at lade sagen gå videre i Højesteret.
Hvis vi får lov til sagens videreførelse, vil der blive afholdt en urafstemning blandt vore
medlemmer. I tilfælde af et ja fra Højesteret skal der vælges en ny bestyrelse.

