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Kristian Andersen: Velkommen. Der er glædeligt nyt for foreningen, idet
Civilstyrelsen nu har bekræftet, at Foreningen Garantloekken har fået fri proces til
at stævne EBH Bank direkte. Det giver dermed en løsning på de problemer, der har
været med at få nogen til ar modtage stævningen. Præsentation af bestyrelsen.
Begrebsafklaring omkring Løkken Sparekasse/Løkken Sparebank/EBH Bank.
1) Valg af dirigent: Martin Kruhl (LETT)
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Beretningen blev godkendt.
Spørgsmål:
Jens Eising: Hvor skal pengene, som vi håber på at få, komme fra?
Kristian Andersen: Pengene skal hentes hos Finansiel Stabilitet, dvs. EBH Bank. Det
er dermed staten som sådan, der kommer til at betale, men pengene vil komme fra
den pulje, som pengeinstitutterne har indbetalt til.
Martin Kruhl: Staten er forpligtet til ubetinget at dække krav, så pengene er
statsgaranterede hvis kravet opnås
Niels Olesen: Er spørgeskemaer sendt ud til alle medlemmerne? Og kan man stadig få
dem?
Kristian Andersen: Ja, alle medlemmer skulle have modtaget spørgeskemaerne via
mail, men selvfølgelig kan enkelte være smuttet. De blev brugt til at give en
fornemmelse af, hvilke oplevelser garanterne har haft i deres samarbejde med
Løkken Sparekasse. Godt og vel 1000 skemaer blev modtaget retur, og de gav
dermed et godt grundlag for en god forståelse.
3) Godkendelse af regnskab
Per Brix fremlægger regnskabet, der er behørigt underskrevet af bestyrelsen.
Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af revisor Andreas Vestermark.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
4) Fastsættelse af et eventuelt kontingent
Bestyrelsens forslag godkendt.
5) Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag er modtaget.
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Nuværende bestyrelse og suppleant genvalgt uden modkandidater.
7) Valg af revisor

Andreas Vestermark genvalgt uden modkandidater.
8) Eventuelt
Ingen bemærkninger fra forsamlingen.
Kristian Andersen: Tak for valget. Regnskabet afslører få udgifter, men en af
posterne er porto. Foreningens medlemmer opfordres derfor til at opgive en email‐
adresse (nabos, børns, børnebørns) til foreningen (info@garantloekken.dk), således
at denne regnskabspost kan nedbringes. Tak for fremmødet.
Mogens Christensen: Stor tak til formand Kristian og hans kone Kirsten for deres
store arbejde og engagement i foreningens arbejde.
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