Kære tidligere medlemmer af foreningen Garantløkken
Dette er det sidste nyhedsbrev fra Foreningen Garantloekken. Ved den ekstraordinære
generalforsamling lørdag den 10. juni blev det besluttet at nedlægge foreningen, da vi
tabte sagen om retten til gruppesøgsmål. Referat fra generalforsamlingen kan læses her.
Bestyrelsens beretning kan læses her.
Dog fortsætter foreningens tidligere bestyrelse året ud med forskellige administrative
opgaver, såsom vedligeholdelse af hjemmesiden, svar på henvendelser fra foreningens
tidligere medlemmer og eventuel hjælp til anlæggelse af individuelle søgsmål. Foreningen
har opsamlet megen dokumentation og viden de seneste 8 år, og vi deler gerne ud af
denne viden.
Den tidligere bestyrelse har også påtaget sig at opsamle og kommunikere navnene på de
medlemmer af foreningen, der ønsker at anlægge sag, således at man kan udnytte et
eventuelt fællesskab om disse sager. Send en mail til info@garantloekken.dk.
Som lovet på generalforsamlingen får I også oplysninger om den advokat, der førte sag i
Roskilde for to garanter, der vandt sagen, hvis nogen skulle ønske at kontakte ham kan
læses her.
Foreningens tidligere formand Kristian Andersen (krakir@hotmail.com) har lovet at hjælpe
med gode råd og dokumentation til de medlemmer, der påtænker at anlægge individuel
sag. Kristian har også lovet at maile det meget interessante indlæg, han havde på den
ekstraordinære generalforsamling, ved en henvendelse til ovenstående mailadresse.
Foreningen Garantloekken har for lang tid siden indgået en aftale med Lokalhistorisk Arkiv
i Løkken om opbevaring af foreningens meget omfattende dokumentation.
Dokumentationen indeholder blandt meget andet Finansiel Stabilitets stævning mod
ledelsen og revisionen i den tidligere Løkken Sparekasse. Referater fra de seneste af
sparekassens bestyrelsesmøder og fra en del af morgenmøderne med medarbejderne er
indeholdt i stævningen. Dokumenterne vil blive afleveret til Lokalhistorisk Arkiv, når
nedenstående bog om Løkken Sparekasses kollaps er blevet udgivet.

Kristian Andersen er sammen med tre erfarne skribenter endvidere i gang med at skrive
en bog om hele sagen om Løkken Sparekasse. Bogen forventes at blive udgivet inden
Finansiel Stabilitets store erstatningssag mod den tidligere ledelse og revision i Løkken
Sparekasse starter i efteråret 2018.
Skulle der være tidligere medlemmer af foreningen Garantloekken, der ikke længere
ønsker at modtage mails vedrørende Løkken Sparekasses kollaps, bedes man meddele
dette ved en mail til info@garantloekken.dk
Tak til alle for opbakningen til et godt fælles formål, som vi desværre ikke lykkedes med.
Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer.

Den tidligere bestyrelse

