Kære Med-garanter,
LETT Advokatfirma arbejder fortsat på højtryk for at få stævningen og ansøgningen om fri proces
klar, så de kan blive overrakt i løbet af august måned. Der vil komme yderligere information
omkring selve stævningsprocessen snarest.
Samtidig har bestyrelsen, som annonceret i sidste nyhedsmail, gennemgået foreningens
økonomi, og på baggrund af dette har vi besluttet at opkræve yderligere 200 kr. per medlem.
Dette sker for at sikre, at foreningen har midler til at dække omkostningerne til udarbejdelse af
stævning og ansøgning om fri proces.
Ekstrabetalingen på de 200 kr per medlem gælder naturligvis ikke støttemedlemmer.
Hvis vi mod forventning ikke skulle opnå fri proces, må bestyrelsen gennemgå foreningens
økonomi igen ud fra en betragtning af, hvad sagsomkostningerne vil blive. Herunder vil
bestyrelsen også tage stilling til, hvilke yderligere tiltag der skal til for at undersøge individuelle
medlemmers muligheder for fri proces eller retshjælpsforsikring.
Vi i bestyrelsen håber naturligvis på medlemmernes forståelse for behovet for denne ekstra
betaling.
Vi og advokaterne mener stadig, at der er rigtig gode chancer for at få fri proces og gennem
søgsmål at få hele eller dele af garantikapitalen tilbage. Derfor mener vi også, at en yderligere
betaling på 200 kr. er en fornuftig investering.
Hvis der er nogen, der på baggrund af dette ikke ønsker at fortsætte, har vi naturligvis forståelse
for det. Hvis dette er tilfældet, skal du sende en mail til info@garantloekken.dk. Skriv dit
medlemsnummer, navn og adresse i mailen. Så sørger vi for enten at melde dig ud eller overføre
dig til støttemedlem alt efter dit ønske. De 100 kroner, som man har betalt for at blive medlem i
første omgang, vil ikke blive refunderet.
De ekstra 200 kroner skal overføres til konto: reg. 9033 konto. 0000598526 eller indbetales ved
personlig henvendelse i Nordjyske Bank, Løkken. For at lette administrationen af
indbetalingerne er det meget vigtigt, at man husker at skrive sit medlemsnummer i ”besked til
modtager”-feltet.
Bestyrelsen står naturligvis til rådighed, hvis du har spørgsmål eller ønsker en uddybning. Du kan
kontakte bestyrelsen via e-mail info@garantloekken.dk eller på nedenstående telefonnumre.
Til slut vil vi gerne endnu engang takke for den store opbakning, og de mange positive
tilkendegivelser vi modtager.
Venlig hilsen,
Bestyrelsen Foreningen Garantloekken

Telefonnumre til bestyrelsen:
Kristian Andersen (Formand) 8698 7817
Mogens Christensen (Næstformand) 9899 1357
Peder Brix 9899 1280
Hans Mortensen 3166 7220

