
Referat fra generalforsamlingen for Foreningen Tønderaktionær 2010,  

mandag den 23. marts  2015 kl. 17.00 på Agerskov Kro, Agerskov. 

 

Vedr. pkt. 1: Valg af dirigent 

Der var enighed om at vælge advokat Jon Stefansson som dirigent. 

Vedr. pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver 

Da formanden Palle Christensen var forhindret i at deltage, aflagde Niels Mengel bestyrelsens 

beretning. Foreningen blev startet i juni 2014 med henblik på at søge erstatning hos bankens 

ledelse og revisor på vegne af de, der købte aktier fra 1.1.2009 og frem til konkursen. Kurator har 

under sin granskning af sagen fundet en række forhold, som han mener har betydet, at 

regnskaberne ikke har været retvisende i en lang periode op til konkursen.   

Herefter udbybede Jon Stefansson og nævnte, at når sagerne begynder at køre, vil der formentlig 

komme materiale frem, som viser, at ledelse og revisor ikke har gjort, hvad de burde, hvilket giver 

mulighed for erstatning. Det vil i så fald være bestyrelsesforsikringen og revisors forsikring, der må 

holde for. Hvis kurator mod forventning ikke anlægger sagerne, vil Jon Stefansson foreslå, at 

foreningen gør det. 

Vi afventer således kurators videre udspil i denne sag. 

Vedr. pkt. 3: Regnskabet for det forløbne år 

Regnskabet for 2014, foreningens første regnskabsår, blev gennemgået, og det udviser et resultat 

på 43.365 kr. og en samlet egenkapital på 43.365 kr..  

Der var en livlig spørgelyst, og det blev bl.a. fremhævet, at det fortsat er muligt at melde sig ind i 

foreningen, hvis man købte aktier i perioden. Forsamlingen godkendte både beretningen og 

regnskabet. 

Vedr. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 

Vedr. pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

 

Der var enighed om ikke at opkræve kontingent for 2015. 

Vedr. pkt. 6a: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Da foreningen er nystartet, og bestyrelsesmedlemmerne sidder i 2 år ad gangen, var der ikke valg.  

Bestyrelsen består således af Palle Christensen, Hans Peter Jensen, Bjarne K. Laugesen og Niels 

Mengel. 

 



Vedr. pkt. 6b: Valg af revisor 

 

Carl-Heinz Hansen blev genvalgt som revisor 

Vedr. pkt. 7: Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

Niels Mengel 

24.3.2015 

 

 

 

 


