Kære Medlemmer og Garanter,
Vi vil først og fremmest ønske alle et godt nytår. Vi vil samtidig gerne takke for den kæmpe opbakning, vi
har modtaget i 2009. Det er en meget stor hjælp for foreningen, når medlemmerne bakker så aktivt op.
Medlemstal
Vi har pr. 1. januar 2010 opgjort vores medlemstal til 1357 betalende medlemmer. Vi er godt tilfredse med
dette resultat, der vidner om en solid opbakning.
GENERALFORSAMLING
I OVERENSTEMMELSE MED FORENINGENS VEDTÆGTER VIL DER BLIVE AFHOLDT GENERALFORSAMLING
LØRDAG D. 20. MARTS 2010 KL. 14.00 I LØKKEN ELLER OMEGN. ETHVERT FULDGYLDIGT MEDLEM HAR
MØDERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN. FOR AT SIKRE AT VI VED, HVOR MANGE DER ØNSKER AT DELTAGE,
ER DET NØDVENDIGT MED FORHÅNDSTILMELDING.
HVIS DU ØNSKER AT DELTAGE, SKAL DU DERFOR TILMELDE DIG VIA VORES HJEMMESIDE
WWW.GARANTLOEKKEN.DK SENEST D. 25. JANUAR 2010. TILMELDING SKER VED AT UDFYLDE
FORMULAREN PÅ HJEMMESIDEN MED DIT NAVN OG MEDLEMSNUMMER
Officiel indkaldelse og yderligere information følger senere.
Udviklingen siden sidste nyhedsbrev
Foreningen afventer fortsat Civilstyrelsens afgørelse på ansøgningen om fri proces. Advokaten for
bestyrelsen i Løkken Sparekasse har flere gange skrevet til Civilstyrelsen og gjort gældende, at foreningens
ansøgning om fri proces ikke bør imødekommes. Lett Advokatfirma har på vegne af foreningen skrevet til
Civilstyrelsen, og heri anført hvorfor ansøgningen bør imødekommes, og hvorfor de af advokaten anførte
begrundelser ikke er holdbare. Da denne brevveksling nu er tilendebragt, forventer vi, at Civilstyrelsen
snarest træffer en afgørelse. Så snart der foreligger en afgørelse, vil vi naturligvis informere alle
medlemmer.
Pengeinstitutankenævnet
Pengeinstitutankenævnet har d. 23. december 2009 truffet nogle afgørelser vedr. mindreåriges køb af
garantikapital i andre sparekasser. Ankenævnet har i flere tilfælde givet kunden medhold.
Nogle medlemmer har spurgt os, hvad de skal gøre, hvis de er i samme situation. Foreningens holdning er,
at garanter i samme situation kan overveje at klage til Ankenævnet. Det skal dog understreges, at
foreningen af principielle årsager ikke ønsker at være part i de klager, vore medlemmer sender til
Ankenævnet.
Vi og vore advokater følger naturligvis afgørelserne i Pengeinstitutankenævnet tæt, og når vi har modtaget
afgørelsen vedr. fri proces, vil vi vurdere, om der på baggrund af de afgørelser der er kommet, er grundlag
for ændringer i vores gruppesøgsmål.
Vi forventer, at Ankenævnet snarest træffer afgørelse i de sager vedr. opsagt garantikapital, der er blevet
indbragt for nævnet i løbet af 2009.

Pengeinstitutankenævnet har en hjemmeside, hvor man kan se alle afgørelser. Den kan findes på:
www.pengeinstitutankenaevnet.dk
HUSK AT TILMELDINGSFRISTEN TIL GENERALFORSAMLINGEN ER 25. JANUAR 2010 OG AT TILMELDING
SKER PÅ WWW.GARANTLOEKKEN.DK

Venlig Hilsen,
Foreningen Garantloekken

