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Kære Med-Garanter,
Først og fremmest vil vi gerne takke jer alle for den store og meget positive opbakning, som vi
har modtaget på initiativet garantloekken.dk. Søndag eftermiddag viser vores optælling, at vi nu
er oppe på 571 garanter, og dermed har vi et rigtig godt grundlag. Vi håber naturligvis, at den
fortsatte mediedækning vil skaffe os endnu flere garanter, ligesom ordet fortsat vil sprede sig
blandt Løkken Sparekasses kunder.
Vi prøver at opdatere hjemmesiden garantloekken.dk dagligt, så nye medieklip samt
eventuelle nyheder i sagen vil være tilgængelige.
Vi er alle overraskede
Dernæst vil vi gerne minde jer alle om, at selvom det er svært at være positiv på
nuværende tidspunkt, så er ingen penge tabt endnu. Det må være den foreløbige trøst, især til
dem, der ligesom os selv, har anbefalet Løkken Sparekasse til venner og familie.
De mange mails vi har modtaget beretter mange historier blandt andet om pensioner,
børneopsparinger, opsparing til huskøb, sølvbryllup og konfirmation, samt penge til
studieopholdet i udlandet.
Garantgruppen spænder bredt, og vi modtager mails fra private fra hele Danmark - og endda
enkelte fra udlandet, men vi modtager også henvendelser fra firmaer, foreninger og
organisationer i lokalområdet.
Et gennemgående tema i mange af jeres mails er, at I i høj grad savner information fra
sparekassen i den nuværende situation. Vi har taget kontakt til Løkken Sparekasses ledelse fredag
eftermiddag med et ønske om at komme i dialog for at sikre et så højt informationsniveau til
garanterne som muligt.
Vi venter stadig svar, men håber naturligvis på positiv tilbagemelding og følger op med
sparekassen mandag.
Garantloekken.dk’s formål
Formålet med garantloekken.dk er i første omgang at samle et netværk af garanter i tilfælde af,
at der skulle opstå helt eller delvist tab af garantikapitalen. Det er en
effektiv måde at kunne komme i kontakt med hinanden, således at der kan blive tale om fælles
aktiviteter, hvis situationen kræver det.
I og med at vi ikke kender til Løkken Sparekasses forhold, kan vi hverken sige, hvad udfaldet af

forsøget på af finde en fusionspartner ser ud til at blive, eller hvad vi som garanter kan forvente.
Derfor ved vi heller ikke, hvad garantloekken.dk’s tiltag i givet tilfælde vil være.
Som nævnt vil vi løbende opdatere hjemmesiden, og vi vil jævnligt udsende mails, der giver en
status på situationen. Hvis der kommer afgørende nyheder, sender vi naturligvis også en mail ud,
så alle er orienterede.
Udover at holde jer orienterede om situationens udvikling, prøver vi også at få
mediedækning, således at kendskabet til garantloekken.dk når ud til flest muligt. Hele initiativet
startede med en pressemeddelelse, som Nordjyske Stifttidende reagerede på, og som
Jyllandsposten også herefter fulgte op på. TV2Nord kørte et indslag i deres udsendelser lørdag
aften, hvor Kristian Andersen udtalte sig om initiativet, mens Karsten Østergaard fortalte sin
historie om, hvordan han føler sig fejlrådgivet af sparekassen.24Nordjyskes tvkanal har også
historien og kører den i deres nyheder søndag eftermiddag.
Vi har fået meget positiv mediedækning indtil videre og er utroligt glade for det, men først og
fremmest sætter vi stor pris på muligheden for at sprede budskabet om initiativet. Det gælder
selvfølgelig også mund-til-mund metoden, der i sin tid skabte grundlag for Løkken Sparekasses
succes, men som nu er afgørende for at kunne være i stand til at hjælpe. Lad derfor endelig ordet
gå videre til familie, venner og bekendte.

Med håbet om at der kommer en snarlig og positiv løsning,
Søren Møller & Kristian Andersen
info@garantloekken.dk

