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Bestyrelsens beretning 
Som bekendt har bestyrelsen og vores advokat, Jon Stefansson, de seneste år haft en tæt 

dialog med kurator for Tønder Bank under konkurs. Målet har været at få accepteret, at de 

tab, de 183 personer, der købte kreditbeviser i 2009 for i alt 27 millioner kroner, har lidt, 

bliver sidestillet med de almindelige kreditorer.  

 

Vi aftalte oprindeligt, at en farbar vej for at få afprøvet kravet kunne være at køre en 

prøvesag. Det er dog ikke lykkedes at få en klar aftale med kurator om, hvorvidt afgørelsen 

i en sådan sag ville kunne danne præcedens for de øvrige medlemmer af foreningen. Vi har 

derfor selv været nødt til at udtage stævning mod konkursboet. Det skete i 2017, og vi og 

advokaterne er nu i gang med at udveksle processkrifter.  

 

På sidste års generalforsamling besluttede vi også at køre sagen som gruppesøgsmål - det 

vil sige, at vi kører én sag på vegne alle de, der er med i søgsmålet. Gruppesøgsmålet er ikke 

bevilget endnu, men vores advokater drøfter det i øjeblikket med kurator og retten. Vi 

forventer en snarlig afgørelse. 

 

Vi fik desværre ikke fri proces til at gennemføre retssagen, hvilket var meget overraskende. 

Vi har derfor bedt foreningens medlemmer om at indbetale 750.000 kroner, så vi kan køre 

retssagen. 

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at foreningens advokat har været meget 

imødekommende og indgået en meget rimelig honoraraftale med os, så flest mulig af 

foreningens medlemmer økonomisk kan være med.  

 

Vi er desuden i gang med at søge retshjælpsdækning på baggrund af de enkelte 

medlemmers indboforsikring. Der har været et stort administrativt arbejde forbundet med 

det, da vi skulle fremskaffe oplysninger om forsikringsselskab og policenumre fra samtlige 

deltagere. Men takket være en stor frivillig indsats fra ikke mindst foreningens formand, er 

det nu lykkedes at få alle oplysningerne ind, og vi afventer nu, at forsikringsselskabet 

behandler sagen. 

 

Vedrørende retsopgøret efter Tønder Banks konkurs venter vi fortsat på udfaldet af de 

retssager, som kurator i konkursboet er i gang med at føre med henblik på at få bankens 

daglige ledelse, bestyrelsen og revisor dømt for dårlig bankledelse, og dermed få dem gjort 

erstatningspligtige.  
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Vi er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, hvornår kurators retssager skal for 

retten. Men de vidneforklaringer og dokumenter, der fremlægges i retssagen, vil vi kunne 

drage fordel af. 

 

De afgørelser, der er faldet i årene forud, over for både bankens tidligere direktør og 

revisor, understøtter vores synspunkter. 

 

Årets resultat blev på 672.165 kroner, og egenkapitalen udgør herefter 721.411 kroner.  

 

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 14. marts kl. 19 på: 

Hostrups Hotel 

Søndergade 30 

6270 Tønder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens bestyrelse 
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Bjarne K. Laugesen, Formand 

 

Niels Mengel, Hellerup 

 

Anneliese Bucka 

 

Karl Østergaard 

 

Allan Jessen 
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Regnskab 2017 

 

RESULTATOPGØRELSE     
 2017  2016 

 kr.  kr. 

     
Medlemskontingenter 748.720  0 

Udgifter -76.884  -788 

DRIFTSRESULTAT 671.836  -788 

    
Finansielle indtægter 329  62 

ÅRETS RESULTAT 672.165  -725 

    

    
BALANCE - AKTIVER    
Tilgodehavender TI 10 2.225  2.225 

OMSÆTNINGSAKTIVER 0  0 

    
Likvide beholdninger 723.851  50.171 

    

AKTIVER 726.075  52.396 

    
BALANCE - PASSIVER    
Egenkapital primo 49.246  49.971 

Årets resultat 672.165  -725 

EGENKAPITAL 721.411  49.246 

    

Hensatte forpligtelser 0  0 

    
Kortfristede gældsforpligtelser    0 

Skyldige medlemmer 450  450 

Skyldig til TI 2010 2.700  2.700 

Gæld til Dansk Aktionærforening 1.514   

GÆLDSFORPLIGTELSER 4.664  3.150 

    
PASSIVER 726.075  52.396 

 

 

Regnskabet er godkendt af intern revisor Carl-Heinz Hansen 19. februar 2018. 

  

Godkendt af bestyrelsen xx. marts 2018. 

Bjarne K. Laugesen, Niels Mengel, Anneliese Bucka, Karl Østergaard, Allan Jensen 


