
Referat af ekstraordinær generalforsamling i SSF 
 
Mandag den 22. februar 2011 klokken 1930 

 
Formanden bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling, som kun omhandle 
Amagerbankens krak og konsekvenserne, som de vil udmønte sig for vores sejlforening. 
 
Hans Guldager blev foreslået og valgt til dirigent. 
Dirigenten spurgte om der var nogen til stede, som ikke var medlem af SSF. 
1 person sagde ja og blev bedt om at forlade salen. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt efter § 9 i lovene. 
Et stemmeudvalg blev nedsat og herefter gav dirigenten ordet til formanden Tonny. 
 
 
Formanden: 
Jeg vil starte med at sige, at der naturligvis vil være mulighed for, at alle kommer til orde, jeg vil dog bede 
jer, om at afvente både denne beretning og efterfølgende nye budget for 2011, som Flemming vil fremlægge 
og komme med en forklaring omkring. 
 
Vi har, siden den famøse søndag 6. februar hvor krakket blev kendt, i bestyrelsen arbejdet på at begrænse 
vores tab, tabet er opgjort til helt nøjagtigt kr. 459.408,08. Dette er fremkommet ved, at der på vores konto på 
dagen stod kr. 1.860.508,16, heraf var der sikkerhed for kr. 745.440,00, svarende til 100.000 euro, hvilket så 
betyder at der stod 1.115.068 kr. på vores konto i Amagerbanken det pågældende tidspunkt.  
Disse 1,1 million stod vi derfor til at miste, dog viste det sig ikke at være så slemt, da vi nåede frem til 
mandag, her havde man i den ny ledelse i banken valgt at trække en dividende svarende til 41,36 procent, 
hvilket igen svarer til 459.408,08 kr. af alt indestående over 750.000. 
Vi har naturligvis efterfølgende rådført os med vores advokat og revisor, dette for at undersøge vores 
muligheder, og de anbefaler at afvente situationen og følge med i hvad der måtte komme af meddelelser. 
 
På nuværende tidspunkt, skulle vi efter alle eksperters udsagn ikke komme til at betale mere, men kan 
risikere at få flere penge tilbage, dette er et spørgsmål omkring hvor meget bankens investeringer i fast 
ejendom og andet er værd. 
 
Vi havde den 2. februar flyttet 650.000 kr. over til en anden konto i den danske bank. Vi havde hele tiden, 
været klar over at vi skulle være opmærksomme på Amagerbanken og dens situation, og havde et stykke tid 
før oprettet en konto i Nordea, for netop at fordele vore penge over flere banker efterhånden som de kom 
ind, og vi havde planlagt at flytte penge mandag den 7. februar. 
 
Så sker der så det, at der den 3. og 4. februar går rigtig mange penge ind på vores konto.  Havde vi alle 
benyttet os af betalingsservice, var disse kommet på kontoen den 1. februar, og var blevet flyttet den 2. 
februar.  
Vi havde tidligere før sidste omgang med banken, flyttet penge 2 gange den ene gang 13. juli 2010 og den 
anden den 20. september 2010 med henholdsvis 400.000 og 280.000. 
 
Med hensyn til undertegnede fremtræden i DR og TV2, havde vi dette oppe på et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde dagen efter krakket, her blev vi enige om, at træde frem, hvis disse var interesserede i 
historien. Søren fra bestyrelsen kontaktede nyhederne og de syntes historien var en nyhed, og vi valgte så at 
gå ud med det. Vi syntes det var en god ide, og det var også en hurtig måde at informere medlemmerne 
omkring tabet. Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger på det, og er glade for at vi gjorde 
det. 
 
Vi har i bestyrelsen drøftet hele situationen gennemgribende, og mener ikke at vi kunne have gjort tingene 
anderledes, vi har som så mange andre mennesker og investorer troet på at banken skulle klare det. 
 
Havde vi haft en krystalkugle havde vi ikke stået i denne situation i dag. 
Der er sikkert også nogle af jer, der er utilfredse med resultatet af vores dispositioner og vil stille spørgsmål. 



 Hvorfor kunne i ikke se det, det kunne jeg, er en kommentar jeg har fået. Til det havde jeg kun et at sige, 
hvorfor kom du så ikke og sagde det, men det er altid nemt at være bagklog. 
 
Har vi lært af denne fejltagelse? Ja i allerhøjeste grad. Vi har nu indført en procedure, der bevirker at der 
ikke står over 750.000 kr. i nogen bank. Vi har på nuværende tidspunkt 4 forskellige banker. Vi har valgt at 
Nordea skal være vores nye hovedbank, derudover har vi pt. Jyske Bank, Danske Bank og Amagerbanken af 
2011. 
Vores arrangementer med Amagerbanken vil vi naturligvis afvikle, og finde endnu en bank i stedet. 
Vi undersøger også om vi ved vores betalingsservice, kan have flere banker således at vore 
kontingentindbetalinger bliver opdelt fra starten af, på den måde, vil der fremover, ikke kunne nå at komme 
for mange penge, ind på en enkelt konto. 
 
Vi som bestyrelse står tilbage meget klogere, ved godt at det er vores ansvar, at gøre tingene rigtigt, vi mener 
ikke, at vi ud fra vore forudsætninger, kunne have gjort det anderledes. 
 
Jeg vil dog til sidst, inden jeg giver ordet til Flemming omkring det nye budget, sige at bestyrelsen ønsker at 
fortsætte vores arbejde, og ikke stikke halen mellem benene, vi mener, at vi har gjort det bedst mulige i 
situationen. 
 
Tak for ordet 
 
Dirigenten gav herefter ordet til næstformanden Flemming. 
 
Flemming sammenlignede det tidligere budget for 2011 med et nyt budget for 2011, hvor økonomien var 
tilrettet forholdende efter bankkrakket. 
På tavlen (PowerPoint) forklarede Flemming budgettet punkt for punkt og oplyste om hvordan man ved at 
flytte rundt på nogle poster, finde nogle poster hvor tingene havde ændret sig siden sidste budget og 
udskyde et andet projekt, kunne få budgettet til at gå op og uden at der kom nogen ekstra betalinger til 
medlemmerne.   
 
Dirigenten sagde tak til Tonni og Flemming og gav ordet til medlemmerne i salen. 
625 Birger Hansen ønskede at budgettet var uddelt på papir i salen og spurgte om vi har aktier i 
Amagerbanken. 
341 Tom Benda takkede formanden for at bestyrelsen havde gjort hvad de kunne for at vise rettidig omhu og 
tak til Flemming for den gode fremlægning af budgettet. Tom kom med et forslag om at medlemmer. hvis de 
ønskede det, kunne betale kontingent forud for næste år for at stabilisere økonomien. 
1054 Michael Fraenken mente, at man kunne have forudset det inden det skete, og foreslog at vi indstiller 
alle aktiviteter i form af moler o.l. 
Flemming svarer: 
Budgettet er ikke uddelt på tryk fordi vi ønskede at fremlægge det på denne måde, budgettet skal 
fremlægges, ikke godkendes. Budgettet vil fra i morgen være at se på hjemmesiden. 
Vi har også lavet budget for 2012 og kan se, at vi kan nøjes med at udskyde indkøb af regnskabsprogrammet 
molebyggeriet til næste år og der vil ikke være brug for ekstra betalinger eller forudbetalinger. 
965 Søren Rasmussen oplyste at han havde tilbudt bestyrelsen at forsøge at mindske eller helt fjerne tabet 
ved bankkrakket. Han ønskede fri hænder til at bombardere konkursboet med dokumenter om bl.a. at 
optage et lån i den nye Amagerbank og modregne tabet i den gamle Amagerbank. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at alle ændringer og forslag som måtte komme skal være skriftligt og 
afleveres til dirigenten. 
 
Tonny svarer: Bestyrelsen har valgt at følge de råd vi har fået af advokat og revisor og ikke følge sørens 
forslag. 
550 Lewis Zakariasen spørger om tabet er konstant eller der skal betales skat af det returnerede beløb. 
1045 Bjarne Kallesøe Revisor for SSF og medlem. Der er ikke moms og skat på tabet, men måske kan vi få 
nogle flere penge tilbage når konkursboet er endeligt opgjort. 
469 T Søren ønske at vide hvordan bestyrelsen vil forholde sig ved større økonomiske ændringer i forhold til 
budgettet, evt. ved indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling, og kunne vi evt. få et større lån til 
tilbygningen, så vi også kunne få sat molebyggeriet i gang. 



666 Peter Nielsen mener ikke bestyrelsen skal lægge sig på ryggen for advokater og revisorer men lade 
andre ildsjæle prøve andre muligheder så alle muligheder er prøvet. 
Flemming svarer at bestyrelsen prøver at mindske tabet mest muligt. Der er mange forskellige måder og 
Tonny har i sit indlæg fortalt hvordan bestyrelsen foretrækker at gøre det. 
Nej, vi har ikke aktier i Amagerbanken, men en aktionærkonto. 
Hvis der kommer større afvigelser i budgettet har vi på tidligere generalforsamlinger lovet at informere 
medlemmerne, og vi vil gerne gentage løftet her. 
Større lån til ombygningen. Vi mener ikke det er nødvendigt at tage et større lån. Vi har i samarbejde med 
Rambøl, politi og brandvæsen sikret området, så der ikke er nogen fare de næste år. 
 432 Johnny Hedegaard mente ikke at bestyrelsen havde handlet med rettidig omhu fordi man skulle have 
flyttet konti allerede dengang de første problemer med Amagerbanken viste sig. Jeg har fuld tillid til at 
bestyrelsen har handlet, som de bedst kunne og ingen kan presses til mere end deres evne byder dem og må 
beklageligvis siger, at det ikke har været godt nok. Johnny anbefalede at bestyrelsen skulle hælde lidt mere 
til Sørens forslag end til advokater og revisorer. Ingen kan handle ud over deres evne 
Mogens (Kradser) mente at bestyrelsen havde gjort hvad de kunne og foreslog at være lidt blide ved 
bestyrelse, de er gode nok. 
Flemming svarer: 
Vi har en bestyrelsesforsikring, den dækker bestyrelsesansvar og ikke bankkrak. 
666 Søren gentager sit tidligere afgivne tilbud og er uforstående overfor hvorfor bestyrelsen ikke tager imod 
tilbuddet. 
Tonny Svarer. Bestyrelsen har som før nævnt valgt at følge de råd de har fået fra vores advokat og revisor. 
Til Johnny, tak for din kritik, vi har alle lov til at have vores mening og det kan vi kun blive klogere af. 
666 Peter Nielsen gav udtryk for at bestyrelsen skulle samarbejde med Søren og lade Søren gøre hvad han 
kan og også forsøge alle andre muligheder. 
552 Henning Andersen mente også at Søren skulle have muligheden for at forsøge at mindske tabet. 
Henning kom i sin tale hurtigt udenfor emnet for generalforsamlingen og blev af generalforsamlingen bedt 
om at stoppe sin tale. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det her drejer sig om Amagerbankens krak og hvordan vi reder os ud 
af det. Alle andre emner må vente til den ordinære generalforsamling sidst i marts måned. 
 
1032 Lindstrøm var tilfreds med at det nye budget gjorde, at der ikke skal betales ekstra kontingenter og 
undrede sig over, at det så var nødvendigt med det ekstra kontingent vi har betalt. 
Flemming svarer, at vi var nødt til at opkræve de ekstra 800 kr., hvis vi ikke havde gjort det ville det have 
varet en del år inden projektet kunne gennemføres. 
 
 Ikke flere ønskede ordet, så dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden for en 
afsluttende bemærkning. 
 
Formanden takkede for det store fremmøde og ville ønske at fremmødet var ligeså stort på de almindelige 
generalforsamlinger uden økonomiske problemer og for alle kommentarerne og en tak for den tillid 
forsamlingen giver bestyrelsen, som nu kan fortsætte frem til den 27. marts. 
 
 

Hans Guldager    Poul Christensen 
Dirigent    Referent 

 


