
Referat fra generalforsamlingen for Foreningen Tønderinvestor 2009,  

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 og udtrykte bestyrelsens forundring over, at vi ikke havde fået fri proces til prøvesagen, 

da det forekommer at være en oplagt sag med hensyn til at få omkostningsdækning hos det 

offentlige.  

Herefter udbybede Jon Stefansson afslaget og de muligheder, der er nu. Afgørelsen bliver anket, 

og sagen startet parallelt hermed. Forventningen er, at der under udvekslingen af oplysninger   

inden selve retsmøderne kommer dokumentation frem, der understøtter vores påstand om, at 

rådgivningen i forbindelse med salget af hybrid kernekapital i 2009 var mangelfuld, og at kravet 

derfor skal være et simpelt krav. Lykkes det, er der tilstrækkelige midler i konkursboet til at betale 

kravet på 27,3 millioner kroner.  

Bliver den endelige afgørelse om fri proces negativ, er udfordring at honorere advokatens indsats. 

Bestyrelsen vi arbejde med forskellige modeller for at løse det spørgsmål, og derefter forelægge 

mulighederne for foreningens medlemmer under et møde.    

Vedr. pkt. 3: Regnskabet for det forløbne år 

Regnskabet for 2014 blev gennemgået og udviser et resultat på - 455 kr. og en samlet egenkapital 

på 51.143 kr.  

Der var en livlig spørgelyst, specielt til hvilke mulighederne vores juridiske rådgiver ser for at vinde 

en retssag. Det er vanskeligt at vurdere, da vi ikke har adgang til Tønder Banks sagsmapper, men 

håbet er, at vi får mere indsigt i det konkrete forhold under sagsforberedelsen jf. ovenfor. 

Tidsmæssigt blev det også understreget, at tålmodighed er nødvendig, da der godt kan gå 1-2 år, 

før sagen kommer for retten. 

Forsamlingen godkendte både beretning og regnskab. 

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 

 

Palle Christiansen og Hans Peter Jensen var på valg, og begge blev genvalgt. 

Bestyrelsen består herudover af Anneliese Bucka og Niels Mengel, der er udpeget af Dansk 

Aktionærforening. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Palle Christensen som 

formand. 

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 

 

 

 


