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Bestyrelsens beretning 
 

Igen et år er gået, og inden 2022 er slut er det 10 år siden at Tønder Bank gik konkurs. 
Og vi kæmper stadig for, at få medhold i vores krav vedr. Hybrid kernekapital. Vi har i 
2021 jo desværre pga. Covid 19 situationen ikke kunnet afholde generalforsamling ved 
fysisk fremmøde. Som tidligere meddelt kan man se årsrapporten for 2020 på vores 
hjemmeside http://tonderinvestor.dk.  

På trods af dette har vores advokater fra Andersen Partners, Dansk Aktionærforening og 
vi i bestyrelsen ikke ligget på den lade side. Vi har afholdt bestyrelsesmøder og mange 
online møder, udsendt nyhedsbreve, kontakt til pressen etc., alt for at holde fokus på 
den meget omfattende og kompliceret sag. 

Som meddelt i nyhedsbrev udsendt marts 2021, har vi fået udleveret et omfattende 
materiale fra kurator. De mange tusinde sider har vores advokater og vi i bestyrelsen 
arbejdet os igennem og det er rystende, at læse hvor dårligt og ansvarsløst 
bankdirektøren, bestyrelse og revisor har været og dermed kørt Tønder Bank i sænk. 

Specielt kurators stævning (616 sider + bilag) mod ledelsen på kr.179 mio. viser tydelig 
hvor dårligt Tønder Bank har været drevet, en alt for stor risikovillighed, en bankdirektør 
der fik alt for lang en snor og tilsidesatte bankens egen kreditpolitik og lovgivningen. En 
ekstrem passiv bestyrelse, som ikke var deres opgave voksen. En manglende korrekt 
revision var ligeledes med til at banken gik fallit. 

Stævningen mod ledelsen er et rigtigt godt billede af den daglige drift af Tønder Bank i 
årene op til den gik fallit i 2012, bl.a. har Mogens Mortensen bevilliget banklån til 
nærtstående familiemedlemmer og venner, uden at informere bestyrelsen. Store 
engagementer (nogle på ca. 80 mio. kr.) med forholdsvis små håndværkervirksomheder 
er med den ene hånd nedskrevet og med den anden hånd har bankdirektøren 
egenhændigt igen hævet lånene, alt som blanco lån (uden sikkerhed). Ledelsen har 
handlet helt uforsvarligt, i stedet for at lade disse ”dødsdømte” virksomheder gå 
konkurs, har ledelsen hele tiden holdt dem i live med aktionærernes penge. De fleste af 
bankens største erhvervskunder har alle kørt med underskud og negativ egenkapital 
igennem en lang årrække. 

Vi i bestyrelsen har aldrig været i tvivl om at Tønder bank er blevet ført på en hel 
uforsvarlig måde, men med den indsigt i de mange dokumenter vi har modtaget, er vi 
blevet bekræftet i at det har været en ekstrem dårlig ledelse og at lovgivningen er 
tilsidesat og dette også langt før 2009. 

Vores advokater har gennem det sidste års tid igen prøvet at få en dialog med kurator 
om evt. at indgå et forlig, idet vores krav er det eneste der tilbagestår for at kunne 
afslutte konkursboet. Men kurator har ikke været interesseret i nogen som helst dialog. 



   Side 3 
 
 
 

 
 
 

Foreningen Tønderinvestor 2009, c/o Dansk Aktionærforening 
Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V 
Telefon 45 82 15 91 – cvr. -nr. 35 16 18 80  
tonderinvestor.dk – info@tonderinvestor.dk  

Vores retssag (25 mio. kr.) mod konkursboet er berammet ved retten i Sønderborg. Der 
er udpeget 3 dommere og retssagen finder sted fra d. 26.9 til d. 30.9 2022. Vi i 
bestyrelsen ser frem til at få vores sag prøvet ved domstolen, er ved godt mod og at 
vores sag er blevet væsentligt styrket efter vi har fået udleveret det omfattende 
materiale fra kammeradvokaten.  
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Foreningens bestyrelse 
 
Bjarne K. Laugesen, Formand 
 
Niels Mengel, Hellerup 
 
Anneliese Bucka 
 
Karl Østergaard 
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Regnskab 2021 
 

 
 
 
 
Regnskabet er godkendt af intern revisor Carl-Heinz Hansen 24. februar 2022. 
  
Godkendt af bestyrelsen 24. februar 2022. 
 
Bjarne K. Laugesen, Niels Mengel, Anneliese Bucka, Karl Østergaard.  

RESULTATOPGØRELSE
2021 2020
kr. kr.

Medlemskontingenter
Udgifter -1.484          -3.801          
DRIFTSRESULTAT -1.484          -3.801          

Finansielle indtægter -4.802          -4.084          
ÅRETS RESULTAT -6.285          -7.884          

BALANCE - AKTIVER

Likvide beholdninger 686.481       692.767       

AKTIVER 686.481       692.767       

BALANCE - PASSIVER

Egenkapital primo 692.767       700.651       
Årets resultat -6.285          -7.884          
EGENKAPITAL 686.481       692.767       

PASSIVER 686.481       692.767       


