Referat fra Garantloekkens generalforsamling
Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28.
marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Referat
Indledning:
Kristian Andersen:
”Rigtig hjertelig velkommen til Garantloekkens 6. generalforsamling. Det er dejligt, at så mange
stadig møder op. Karsten Lauritzen har desværre meldt sig syg og deltager derfor ikke i
generalforsamlingen som annonceret.”
1) Valg dirigent
Mogens Christensen blev valgt som dirigent.
Mogens Christensen:
”Generalforsamlingen er blevet afholdt indenfor fristen, som er den 31. marts, der er udsendt email den 25. februar 2015. Dem der ikke kan modtage e-mail har fået indkaldelsen via brev med
frimærke fra det danske postvæsen. Jeg kan bekræfte, at indkaldelsen er udsendt rettidig, og den
er blevet indkaldt med korrekt varsel.” Gennemgang af dagsordenen.
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
Gennemgået af formand Kristian Andersen (beretningen findes separat).
Per Vandkrog:
”Jeg vil gerne sige til Kristian Andersen, at jeg altid har nydt at komme til generalforsamling i
Garantloekken, for når jeg er taget herfra, har det altid været med et let løftet sind. I håb om at
vores sag på et tidspunkt lykkes. Når vi kigger på tingene, vi har været en tur i byretten i
Hjørring, og vi har fået medhold, ganske vist i en udeblivelses sag, men en udeblivelsessag er lig
med en dom, og vi vandt altså 1-0. Når jeg så læser i aviserne, at vores erhvervsminister siger,
at det er vores egen skyld, da vi har anlagt sag mod de forkerte, så bliver jeg nu lidt rystet. Jeg
tænker, at det offentlige har en fantastisk indvirkning på, hvad der foregår, og Finansiel
stabilitet er jo underlagt det offentlig, og de ligger derfor under deres beskyttende vinger. Efter
jeg læste de indlæg, så begyndte jeg at føle, at der nu står 2-1 til modparten. Får man medhold i
en dansk ret, jamen så er det da os, der fører på point. Der er noget, jeg har misforstået, og det
kan godt værre, jeg tager hele forsamlingen med, vi har nok misforstået noget, for det kan ikke
passe, at vi skal finde os i dette. Jeg hører Kristian Andersen sige, at vores advokatfirma har
stillet sig til rådighed. Det er meget flot, og jeg ville også have spurgt om, der var noget, de
havde misforstået, men det tror jeg ikke, der er. Så jeg vil bare slutte med at sige, at jeg synes
det er et fantastisk stykke arbejde, I gør i foreningen, og vi læner os op af jer. Tak for det.”
Kristian Andersen:
”Du sagde nogle pæne ord, Per Vandkrog, det skal du have tak for. Det er lidt svært at svare på
det, du siger, for du udtrykker jo din egen frustration, og den er magen til den frustration, vi har.
Vi kan heller ikke forstå, det der foregår, for hvis vi kigger 6 år tilbage, hvor vi har kæmpet en
brag kamp, så er vi faktisk ikke kommet et skridt videre, og vi har været rundt om mange ting.

Vi har politikere, vi har Finansiel stabilitet, Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet. Jeg har
sågar været til møde i Finanstilsynet. Vi kommer ganske enkelt ingen steder. Det er svært at
svare på, hvorfor det er, som det er. Vi har gjort det, vi kunne, og vi føler også, vi er på vej til at
gøre lidt mere, men hvor langt vi kan komme, ved jeg ikke. Det er Davids kamp mod Goliat.”
Chili Turell:
”Det handler om Finansiel stabilitet. Bare tag ordet stabilitet, mon det forholder sig sådan, at
Finansiel stabilitet har samme rolle i forhold til vores politikere, som medicinalindustrien har til
sundhedsvæsnet. Jeg håber, jeg har formuleret mig klart. Det er sådan, jeg oplever det, mon det
forholder sig sådan, at vores vækst og erhvervsminister er betalt af Finansiel stabilitet. Det er
bare en tanke. Tak for en fantastisk beretning til formanden, jeg synes, det både er bevægende,
og det er ”fandme uhyggeligt du”. Med alle disse rævekager hvor vi er oppe mod en meget stor
magt, er det fantastisk at formanden, vores bestyrelse og vi holder til det. Og jeg synes også,
det er fantastisk, at vi bliver ved med at stå imod denne her store bølge af modstand og magt.”
Kristian Andersen:
”Med hensyn til magten tror jeg, du har ret. Det er frygtelig at se det, der er sket i
Sundhedsstyrelsen, og hvordan de roder rund og ikke kan finde ud af at gøre noget, så det ikke
går ud over uskyldige mennesker. Det er nok knap så slemt, når det er penge, det drejer sig om,
som hvis det var menneskeliv. Jeg tror ikke, at modellen er så meget forskellig fra, om det er
Sundhedsstyrelsen eller Finansiel stabilitet, så hvis vi kan gøre et eller andet, så må vi jo gøre
det, finde nogle bedre politikere. For det er jo ikke Finansiel stabilitet, der ejer Henrik Sass
Larsen, det er omvendt, men engang imellem kan man godt komme i tvivl. Det er derfor, vi har
prøvet at komme ind på Henrik Sass Larsen, det er hans ansvar den måde, som Finansiel
stabilitet opfører sig på. Derfor føler jeg, vi er kommet lidt på vej med hjælp af Karsten
Lauritzen, og den hjælp er forhåbentlig ikke slut endnu.”
Lilian Kraker:
”Jeg har et ja eller nej spørgsmål. Er det for sent at anlægge en privat retssag? Dertil vil jeg sige,
at det ikke kan være rigtigt, det rigtige er blevet gjort, vi har stævnet dem, vi fik at vide, vi skulle
stævne. Det er så i bagklogskabens lys, at man så kan sige, at det var den forkerte sagt fra
Finansiel stabilitets side. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal køres trætte på denne måde.
Til sidst vil jeg sige, de er udeblevet. De har trukket og trukket sagen igen og igen, også prøver
de at tage den fri proces fra os, og det lykkedes. De må jo være bange for at møde os i en
retssag, det kan ikke passe i en velfærdsstat som Danmark, det er ikke en ”bananrepublik”. Det
synes jeg, vi må have frem i lyset.”
Kristian Andersen:
”Jeg var meget hurtigt til at sige ja til, at det var for sent, jeg bliver lidt usikker på, om den tid du
har været med i Garantloekken har sat forældelsen i stå, men hvis man var uden for foreningen
Garantloekken, er det helt sikkert, at den er forældet. Finansiel stabilitet forsøger lige nu og sige
at vores sag, som blev anlagt den 7. februar 2012 er forældet. Så hvor de regner fra, det er lidt
svævende for reglerne siger, at man skal regne fra det tidspunkt, hvor den pågældende person
er klar over, at firmaet går ned. Så var det i sommeren 2008, eller var det i marts 2009. Hvornår
var I klar over, at Løkken Sparekasse gik ned? Så hvis du overvejer en privat retssag, må du tage
kontakt til en advokat, som kan finde ud af, om det betyder noget, at du har været med i
Garantloekken med hensyn til, om din sag er forældet. Hvis der er rejst en sag Pengeinstitutnævnet eller ved domstolen, så sættes forældelsen i stå. Så kan sagen køre i både 10 og 15 år

uden, at den bliver forældet. Så tag fat i en advokat, og jeg er enig med dig i alt det andet, som
du har sagt. Det kan ikke være rigtig, ja undskyld jeg bander, hvad fanden skal vi gøre ved det,
udover det vi allerede har gjort.”
Per Høgh Spedsberg:
”Først Kristian Andersen, - godt gjort. Jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort uden dig. Til den
søde dame der var oppe og sige noget om Sundhedsvæsnet, så er det korte svar, JA! Så synes
jeg vi alle sammen, når vi læser mødereferatet på Garantloekkens hjemmeside, skal sætte os
ned og sige, det kan vi ikke forstå, hvordan kan det være rigtigt? Så skriver vi alle sammen til
lokale politikere. Det er valgår, og det er meget vigtig. Skriv til forskellige politikere og til ens
eget parti. Kan I ikke hjælpe? Bombe dem til med breve. Vi siger jo, at det ikke kan være rigtigt,
sådan opfører man sig ikke i Danmark. Skriv til så mange som muligt, der stiller op til
folketinget. I forstår godt min mening og med Kristian Andersens referat, kan vi sætte os ned og
sige, at det vil vi ikke stå model til, og så skriver vi til forskellige søde folk rundt omkring, som
gerne vil ind på Christiansborg.”
Kristian Andersen:
”God mulighed, skal være meget velkommen, jeg har som sagt haft kontakt til ca. 100
politikere, og der er kun en, jeg har dialog med. Jeg kan ikke huske, om det var med i
beretningen, men jeg har svært ved at forstå, at politikere interesserer sig mere for, om der er
én der bliver bidt af en kamphund, eller én der kører rundt med en hobbykniv på bagsædet i sin
bil. At politikerne har så meget større interesse i det, at de står på ryggen af hinanden for at
komme i fjernsynet, end at hjælpe 1324 mennesker i Nordjylland, som for en stor dels
vedkommende har mistet en stor del af det, som de skulle have glæde af på deres gamle dage.
Men sådan er politik nok, og vi har forsøgt at gøre noget ved det, og hvis I vil gøre en indsats,
skal I være hjertens velkommen.”
Niels Olesen:
”Tak for det store arbejde til formanden og bestyrelsen. Jeg kan forstå, at advokaterne har
betalt retsafgiften, så der må være en vej videre herfra.”
Flemming Adriansen:
”Ja, nu samles vi har igen i år, og jeg kan forstå, at vi ikke rigtig er kommet videre. Det er ikke
bestyrelsens skyld. Jeg kan snart ikke klare denne ventetid.”
Nancy Andersen:
”Ja, nu er Karsten Lauritzen syg i dag, er det fordi, han ikke tør møde os? Har vi mulighed for at
komme i pressen?”
Kristian Andersen:
”Det er ikke fordi, jeg skal gentage mig selv, jeg har forsøgt kontakt til 100 politikere. Karsten
Lauritzen er den eneste, der er gået ind i vores sag, hvad med de 99 andre. I forbindelse med
vores klage til Procesbevillingsnævnet, er jeg blevet bedt om en oversigt over presseomtale.
Har jeg bl.a. været i tv 13 gange, og jeg tror ikke, der er en sag, der har haft så meget
medieomtale. Jeg tror, vi har pressens bevågenhed, og en ting jeg har haft for øje er, pas nu på
ikke at skade vores sag. Vi er måske ved at være på et punkt, hvor man har lyst til at tage bladet
fra munden.”

Per Neve Sørensen:
”En tak til bestyrelsen for det store arbejde. Har der været kontakt til den nye
forbrugerombudsmand, der så nu er en kvinde?”
Kristian Andersen:
”Vi var løbende været i kontakt med den tidligere forbrugerombudsmand.
Forbrugerombudsmandens arbejdsområde er bl.a. markedsføring og god skik bekendtgørelsen.
Da vi fik udeblivelsesdommen, var forbrugerombudsmanden ude. Sagen har i sidste omgang
gået på betalingen, og derfor har forbrugerombudsmanden holdt lav profil. Den ny
forbrugerombudsmand har ikke været inde over sagen, men kan måske få en rolle i den videre
sag.”
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3) Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Per Brix. Det er godkendt af foreningens revisor Andreas
Vestermark (regnskabet findes separat).
Per Vandkrog:
”Sidste år fik bestyrelsen en opfordring om på medlemmernes vegne at afholde en
julefrokost. Det kan jeg konstatere, at det ikke er sket.”
Mogens Christensen:
”Vi har en meget økonomisk bestyrelse, og vi kan holde 3 generalforsamlinger for det beløb,
vi har tilbage.”
Kristian Andersen:
”Vi vil helst bruge pengene på generalforsamlingerne.”

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4) Fastsættelse af et evt. kontingent
Kontingentet for 2015 fastsættes til 0 kr.
Kristian Andersen:
”Der er umiddelbart penge til, at vi kan fortsætte tre år endnu. Vi ved dog ikke, hvad der
kommer til at ske. Bestyrelsen vil derfor bede om generalforsamlingens godkendelse til, at vi
kan indkræve ekstra kontingent uden at afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis der
skulle opstå behov for det mellem generalforsamlinger. Man kan selvfølgelig til hver en tid
melde sig ud, hvis man ikke ønsker at betale et ekstra kontingent. ”
Kristian Andersens forslag enstemmigt vedtaget.
5) Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Kristian Andersen:
”I modsætning til tidligere har bestyrelsen denne gang drøftet, om vi skulle foreslå at tiden
måske var inde til, at der kom nye kræfter til. Efter lidt snak frem og tilbage besluttede vi i
fællesskab, at alle er villige til at modtage genvalg. Vi forpligtiger os dog kun indtil, der om 5-6
måneder er en afklaring af foreningen Garantloekkens fremtidige muligheder for at fortsætte
arbejdet. Der er ikke nogen af den nuværende bestyrelse, der ønsker at overtage
formandsposten, så til den tid skal der sandsynlig findes en ny formand.”
Mogens Christensen:
”Jeg havde givet bestyrelsesarbejdet i Garantloekken 2 år, og vi er jo sådan set ikke kommet
meget længere, end da vi startede. Jeg håber, at Kristian i løbet af de 6 måneder kommer på
bedre tanker.”
Erik Hyldal:
”Det er ikke fordi, at jeg vil i bestyrelsen. Jeg synes, vi skal bruge ordet stabilitet i en positiv
sammenhæng. Går formanden midt i en periode, er der ikke stabilitet i Garantloekken. Jeg
forstår formanden er træt, men håber ikke, der skal indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling. Jeg håber, at den samlede bestyrelse bliver til næste generalforsamling.”
Annie Spejlborg:
”Jeg vil tilslutte mig den forrige taler. Jeg kunne nu godt tænke mig om der i forsamlingen findes
4-5 advokater, der gratis ville bistå bestyrelsen i deres arbejde.”
Mogens Christensen:
”Det er den samlede bestyrelse, der forpligtiger sig til 5-6 måneder.”
Kristian Andersen:
”Jeg ved ikke, om det er morsomt. Jeg har fået nok af advokater. Det ville ikke bidrage positivt
til min lyst til at fortsætte som formand. Om 5-6 måneder står vi sandsynligvis i en situation, der
kræver en ekstraordinær generalforsamling. Personligt vil jeg gerne have haft et formandsskifte
i dag, men det var vist lidt egoistisk. Derfor er jeg villig til at fortsætte til, vi ved, om vi får fri
proces.”
Mogens Christensen:
”Er der andre forslag til bestyrelsen?”
Den nuværende bestyrelse genvalgt.
Mogens Christensen:
”Valg af suppleant. Erik Langbak er villig til genvalg.”
Den nuværende suppleant genvalgt.
7) Valg af revisor
Andreas Vestermark blev genvalgt.
7) Eventuelt
Ingen ønsker ordet.

Formand Kristian Andersen med afsluttende bemærkning
”Jeg vil gerne takke Mogens Christensen som dirigent og alle, der har hjulpet ved
generalforsamlingen. Det er meget svært at se, hvad der kommer til og ske i det fremtidige år
med eller uden den tabte garantikapital. Tak fordi I kom og kom godt hjem.”
Næstformand Mogens Christensen med afsluttende bemærkning
”Som dirigent vil jeg gerne takke Kristian og Kirsten for deres arbejde. Tak for god ro og orden
og for, at I har gjort mit arbejde så nemt. God tur hjem. Tak for i dag.”

Løkken den 4. april 2015

