NYHEDSMAIL 5
Kære Med-Garanter,
Vi er nu nået så langt, at vi kan fortælle noget mere om dannelsen af Foreningen Garantloekken, om
bestyrelsen og om vores foreløbige planer for det videre forløb.
Der vil fortsat gå lidt tid, før vi kan åbne for tilmelding til foreningen, men du modtager naturligvis nærmere
information, når vi er klar. Vi vil allerede nu opfordre alle garanter til at støtte foreningen, da vi ser den som
den bedste mulighed for at få alle eller dele af pengene tilbage – sammen er vi stærkest. Herunder gælder
også, at vores advokater udelukkende arbejder for foreningen Garantloekken, hvilket dermed betyder, at
de midler, der eventuelt hentes hjem, helt og holdent tilfalder foreningens medlemmer.
Foreningen Garantloekken
For at komme hurtigt og effektivt i gang valgte de nuværende bestyrelsesmedlemmer at afholde et møde,
hvor vi stiftede foreningen og samtidig valgte de tilstedeværende som bestyrelse. Denne fremgangsmåde
for stiftelse af en forening beskrives af advokat Viggo Bækgaard på www.familieadvokaten.dk.
Vi anså det ikke som en mulighed at afholde et større møde, da garanterne er spredt ud over hele landet,
men vi giver i denne mail en baggrundsbeskrivelse af hvert bestyrelsesmedlem, så garanterne kan danne sig
deres eget, forhåbentlig positive, indtryk.
Vi har fastsat et medlemskontingent på 100,00 kr. per medlem af foreningen, og alle kan blive medlem.
Foreningen modtager gerne gaver i form af penge til støtte for foreningens formål og virke. Donationer vil
kunne gives på hjemmesiden, når vi samtidig åbner for tilmelding.
Selve tilmeldingen vil blive tilgængelig, når advokatfirmaets juridiske vurdering af vores sag foreligger, så
indtil videre vil vi bede dig have tålmodighed med, at denne slags processer tager tid. Det er vigtigt for os,
at alt bliver gjort korrekt og i den rigtige rækkefølge i første omgang, så vi står bedst muligt i det videre
forløb. Vi forventer på nuværende tidspunkt at åbne for tilmelding indenfor 14 dage.
Foreningens øvrige vedtægter kan findes til sidst i dette nyhedsbrev.
Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af fem personer samt en suppleant og en revisor.
Kristian Andersen (formand): Jeg er opvokset i Vrensted, bosat i Århus og gift med Kirsten. Jeg har i mange
år været afdelingschef hos Landbrugets EDB-Center i Risskov ved Århus og er nu på efterløn. Kirsten og jeg
har været kunder i Løkken Sparekasse hele vores liv, og vi er fire generationer i familien, der indtil nu har
været kunder i sparekassen. Vi føler, at den tillid vi igennem rigtig mange år har vist sparekassen er blevet
misbrugt på det skammeligste, og vi føler ikke, at vi har fået den information og rådgivning, vi har haft krav
på. Derudover har vi inden for opsigelsesperioden opsagt et beløb på garantikapitalkontoen, som blev
stoppet af det generelle stop i november.
Mogens Christensen (næstformand): Jeg er barnefødt og stadig bosat i Løkken. Jeg har været ansat som
bogholder og lagerforvalter, hvorefter jeg overtog min fars minkfarm, som jeg senere solgte. Jeg har været

ansat og blev senere udnævnt til at leder af Falck stationen i Løkken, hvor jeg også fungerede som
vicebrandinspektør/indsatsleder ved Løkken-Vrå Kommune. Jeg har været kunde i Løkken Sparekasse siden
1947 og siddet i repræsentantskabet i 32 år. Jeg valgte ikke at genopstille til repræsentantskabet i
december, da der ikke blevet givet udtryk for problemer, men har grundigt fortrudt efterfølgende. Derfor
har jeg besluttet at gøre et stykke arbejde for at hjælpe dem, der er kommet i problemer efter
sparekassens lukning.
Desuden blev bestyrelsen og direktionen på det sidste møde ganske klart gjort opmærksom på den
elendige kommunikation, der var foregået i forbindelse med udbetalingsstoppet, og det er jo absolut ikke
blevet bedre.
Per Brix: Jeg er en ældre Løkken-dreng, som er opvokset og stadig bor i byen. Jeg har arbejdet en række år
som filialdirektør først i Løgstør og efterfølgende i Jyske Bank, derefter som distriktschef hos
Kreditforeningen Danmark, hvorefter jeg startede som selvstændig ejendomsmægler. Jeg har i alle årene
haft tilknytning til Løkken, og brugte sparekassen som forretningsforbindelse i tiden 1992 og til nu. Jeg har
kendt Poul Johnsen gennem alle årene, og jeg er indtrådt i arbejdet i garantkredsen med det ønske at få
hele eller en del af garantkapitalen tilbage. Der skal bores meget dybt i denne uheldige sag.
Hans Mortensen: Jeg er født og opvokset i Skive, hvor jeg også fik min grundlæggende handelsuddannelse.
Efter nogle år i forsvaret har jeg de seneste mange år arbejdet som direktør i Danmark og Grønland. Jeg er
gift med Elin og vi har boet i Løkken i en del år, hvorefter vi besluttede at flytte til Vestbjerg for at komme
nærmere på børn, svigerbørn og ikke mindst børnebørn. Vi er begge kunder i Løkken Sparekasse, ligesom
vor nærmeste familie har været det i mange år. Jeg er indtrådt i bestyrelsen for at være med til at placere
ansvaret for denne ulykkelige sag, ligesom jeg selvfølgelig gerne ser, at foreningen vinder sagen, således at
garanterne kan få deres penge tilbage.
Søren Møller: Jeg er opvokset på Frederiksberg, gift med Hanne og for tiden bosat i Calgary, Canada. Jeg er
uddannet officer i hæren, men har i de seneste fem år arbejdet for Shell. Jeg har været kunde hos Løkken
Sparekasse siden 2004 og har anbefalet den til familie og venner. Jeg blev derfor også dybt chokeret over
den pludselige udmelding om problemer midt i februar, da jeg hidtil har stolet på sparekassens
konsekvente udmeldinger om soliditet.
På bestyrelsesmødet var der bred enighed om, at bestyrelsesmedlemmerne ligesom en stor del af
garanterne på den ene eller den anden måde føler sig ført bag lyset af Løkken Sparekasses udmeldinger om
solvens, og vi var ganske enige i, at sagen skal undersøges til bunds med juridisk bistand.
Vores valg af advokater
Foreningen har engageret Lett Advokatfirma til at gennemføre en foreløbig vurdering af sagen, og de giver
en beskrivelse af sig selv:
Lett Advokatfirma beskæftiger mere end 350 medarbejdere, heraf ca. 165 advokater og
advokatfuldmægtige, og har kontorer i København, Kolding og Århus. Firmaet kan føre sin historie tilbage til
1869 og er dermed et af Danmarks største og ældste advokatfirmaer. Firmaet har stærke kvalifikationer i
forhold til reguleringen af den finansielle sektor, herunder banker og sparekasser, ligesom firmaet har stor
erfaring med håndtering af større sagskomplekser. Bl.a. repræsenterede Lett Advokatfirma
Arbejdsmarkedets Tillids Pension (ATP) under den såkaldte ”TDC sag”, vedrørende en række kapitalfondes

krav om at minoritetsaktionærerne i TDC skulle lade deres aktier tvangsindløse. Lett Advokatfirma er tillige
advokat for investorerne i Hedgeforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer i et
kommende gruppesøgsmål mod bl.a. Jyske Bank.
Den sagsansvarlige partner hos Lett Advokatfirma er advokat Henrik Puggaard.
Lett Advokatfirma er nu i gang med at foretage en juridisk vurdering af sagen, som vil blive præsenteret for
foreningens bestyrelse indenfor den nærmeste fremtid. Når bestyrelsen har haft mulighed for at gennemgå
og drøfte vurderingen, vil der blive udsendt yderligere information.
Nærmere information
Vi håber, at vi med denne informationsmail har givet et klarere billede af, hvem vi er, og hvad vi
planlægger. Du modtager som nævnt nærmere information, når vi er klar til at tage imod tilmeldinger, men
du kan også fortsat følge med på vores hjemmeside www.garantloekken.dk, hvor vi blandt andet løbende
opdaterer mediernes dækning af sagen.
Venlig hilsen,
Bestyrelsen, Foreningen Garantloekken

Vedtægter for Garantloekken
1. Foreningens navn
Foreningens navn er Garantloekken
2. Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Danmark
3. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage foreningens medlemmers interesser i forbindelse med Finansiel
Stabilitets overtagelse af Løkken Sparekasse den 02.03..2009, samt hvis Løkken Sparekasse senere
overtages af et andet pengeinstitut.
Foreningen kan optræde som repræsentant for garanterne i Løkken Sparekasse, herunder i forhold til
et eller flere civile søgsmål i forbindelse med tab som garanterne måtte blive påført.
4. Medlemmer
Garanter i Løkken Sparekasse kan være medlem af foreningen.
Herudover kan enhver som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag være støttemedlem af
foreningen.
Et medlem eller støttemedlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger som er
vedtaget af generalforsamlingen, eller som modarbejder foreningens formål kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen.

5. Generalforsamling
5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
5.2 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved mail til
den af medlemmerne opgivne mailadresse senest 30 dage før.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Eventuelle forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et
bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Ekstraordinær
generalforsamling skal også afholdes hvis en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af
dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
Bortset fra de i pkt. 9.1 nævnte områder træffes alle beslutninger på en generalforsamling ved
almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på
generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
6. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første
ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes
ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
7. Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

8. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling
fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde
sted, når revisoren ønsker det.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
9.1 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede
medlemmer stemmer herfor.
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen redegøres for forslaget.
Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes i overensstemmelse med foreningens
formål.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. marts 2009.
Løkken, den 12. marts 2009

