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Onsdag, den 21. marts 2012 kl. 17.15 afholdt A/S Møns Bank ordinær generalforsamling i 
Mønshallerne, Platanvej 40, Stege med følgende dagsorden: 
 
 

D a g s o r d e n 
 
1. Valg af dirigent.  
 
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 
 
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.  
 
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
 
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: 
 

Efter tur afgår: Helle Andersen, Jens Ove Hansen, Anne Harvig, Lisbet Hebo Kjærshøj, 
Søren Klog, Bjarne Moestrup Larsen, Jens Ravn, Ib Schwensen, Thomas Stecher og Jan 
Yttesen.  
 
Repræsentantskab og bestyrelse foreslår genvalg af: Helle Andersen, Jens Ove Hansen, 
Anne Harvig, Lisbet Hebo Kjærshøj, Bjarne Moestrup Larsen, Jens Ravn, Ib Schwensen, 
Thomas Stecher og Jan Yttesen.  
 
Der skal vælges et nyt medlem til repræsentantskabet, idet Søren Klog ikke ønsker 
genvalg, og repræsentantskab og bestyrelse foreslår nyvalg af Jesper Wæver Mather. 

                             
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.  
 

Efter tur afgår ekstern revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt 
revisorsuppleant PricewaterhouseCoopers. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt 
revisorsuppleant PricewaterhouseCoopers. 

 
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:  
 

7a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:  
Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling, at 
banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af bankens aktiekapital til de på 
erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med en afvigelse, jf. NASDAQ OMX 
København, på indtil 10 %. 
  
Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198. 

 
7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - vedtægtsændringer: 
 
§ 5: ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens 

hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende 
dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle 
aktionærer, der har fremsat begæring herom.” ændres til 

 
”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens 
hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt i alle de i Stege 
udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat 
begæring herom.”  
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§ 7:  ”Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25 % af den 
til enhver tid gældende aktiekapital” ændres til  

 
”Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,50 % af den  
til enhver tid gældende aktiekapital”.  

 
8. Eventuelt.  
 
Repræsentantskabets formand Knud Larsen bød velkommen og udtrykte glæde over aktionæ-
rernes interesse for Møns Bank og antallet af deltagere. 
 
Knud Larsen omtalte herefter: 
 

• Reklameartikler i form af kuglepen samt post-it notesblok, der lå ved pladserne 
  
• Praktiske oplysninger omkring rygning og om benyttelse af det øl, vand og frugt, der 

stod på bordene.  
 
Herefter foranledigede Knud Larsen ”Den Danske sang” sunget med hjælp fra Møns Gospelkor. 
 
Efter sangen foreslog Knud Larsen på repræsentantskabets vegne advokat Flemming Boye fra 
Advodan, Lolland - Falster som generalforsamlingens dirigent og udbad sig andre forslag. Der 
var ikke andre forslag, og Flemming Boye blev valgt. 
 
Flemming Boye takkede for valget og orienterede herefter om det praktiske vedrørende kom-
munikationen mellem de 2 haller, generalforsamlingen blev afviklet i. I begge hallerne var 2 
store lærreder. I flexhallen var det ene med transmission af talerne og det andet med visning 
af plancherne. Lydforholdene med højttalere var ens i begge haller. 
 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed jf. vedtægternes § 5, der kræver 
mindst 3 ugers varsel og højest 5 uger. Generalforsamlingen holdes i marts jf. vedtægternes  
§ 4, der siger afholdelse i februar, marts eller april i Stege. Generalforsamlingen havde været 
annonceret i Sjællandske Medier og i Børsen den 28. februar 2012. Herudover på Erhvervs-
styrelsen’s (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) IT-system den 27. februar 2012.  
 
Flemming Boye havde konstateret, at de fuldstændige forslag samt årsrapporten havde ligget 
fremme i bankens kontorer og på bankens hjemmeside jf. vedtægternes § 5. 
 
Herudover havde Flemming Boye jf. vedtægternes § 8 konstateret, at dagsordenen indeholdt 
de i henhold til vedtægterne angivne dagsordenspunkter. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslut-
ningsdygtig. Ingen aktionærer havde indsigelser dertil. 
 
Dirigenten udbad sig herefter forslag til stemmetællere. Fra dirigenten var der forslag om 
registreret revisor Preben Bjerregaard og registreret revisor Knud Ryberg. Da der ikke var 
andre forslag fra salen, blev Preben Bjerregaard og Knud Ryberg valgt. 
 
AD 2) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 
 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året 2011. Beretningen blev suppleret med en 
række plancher. 
 
Dirigenten præciserede – at såfremt nogen ønskede at komme med bemærkninger eller at 
stille spørgsmål til beretningen, så skulle de give sig til kende samt komme på talerstolen – og 
for en god ordens skyld, medtage den øverste højre del på de udleverede stemmesedler, der 
var et legitimationskort. Beretningen blev herefter stillet til debat. 
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Hans Nielsen tog ordet og udtrykte tilfredshed med den meget fyldestgørende beretning, som 
formanden havde aflagt. Imidlertid havde han noteret sig, at det var 4. år, der ikke blev udbe-
talt udbytte, ligesom aktiekursen heller ikke var god. Disse 2 forhold kunne han ikke være helt 
tilfreds med. Hans Nielsen havde hæftet sig ved resultatet og kursudviklingen hos de 4 ”lokale” 
pengeinstitutter. Ud af de 4 havde de 3 haft et negativt resultat. I Møns Bank var kursen på 
omkring 90, og der havde været et kursfald svarende til 7 %, Vordingborg Bank havde et 
kursfald svarende til 8 %, Spar Lolland havde et kursfald på 20 % - og var på ”herrens mark” 
og endelig Lollands Bank, hvor der havde været en kursstigning svarende til 10 %. Hans 
Nielsen håbede, at der vil blive udbytte næste år, da han havde investeret i aktierne for nogle 
år siden med henblik på at få en indtjening på aktien og spurgte derfor, om man kan forvente 
det? Endelig refererede Hans Nielsen til en artikel i Børsen dagen før, hvor Henning Kruse 
Petersen havde givet udtryk for, at inkompetence kendetegner nogle bankbestyrelser, og der i 
bankverdenen var nogle bestyrelsesmedlemmer, som burde erkende dette. Med baggrund heri 
hilste han Finanstilsynets skærpede tilsynsregler velkommen. Slutteligt konstaterede Hans 
Nielsen ”men her går det jo godt”. 
 
Freddy Blak gav udtryk for, at han godt kunne forstå Hans Nielsens bemærkninger og spørgs-
mål omkring udbytte, men efter hans opfattelse var det meget mere værd, at have en god 
solid bank med en god betjening og et venligt personale. Det lille udbytte, der i givet fald 
kunne udbetales, betød derfor langt mindre. Freddy Blak takkede herefter for en god beretning 
og udtrykte en tak til Karsten Sørensen for hans tid som formand, og for at det ikke skulle 
virke tamt, syntes han, at forsamlingen skulle rejse sig og give Karsten Sørensen en stor 
applaus – hvilket blev gjort. 
 
Karsten Sørensen takkede efterfølgende herfor. 
 
Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
AD 3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 
 
og 
 
AD 4) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte 
          årsrapport. 
 
Bankdirektør Flemming Jensen gennemgik og kommenterede resultatopgørelsen for 2011 og 
balancen pr. 31. december 2011 ved hjælp af plancher, der viste udviklingen i forhold til 2010.  
 
Forslag til resultatdisponering indgik i gennemgangen. 
 
Årsrapporten blev stillet til debat. 
 
Tage Bojsen-Møller der, udover sine egne og familiens aktier, tillige repræsenterede Dansk 
Aktionærforening tog ordet. Tage Bojsen-Møller tilkendegav, at aktionærforeningen deltager i 
mange generalforsamlinger, og han havde netop været til Jyske Banks generalforsamling. 
Personligt var han udover Jyske Bank ansvarlig for et par sparekasser i Jylland, Århus 
Lokalbank, der har det svært, samt Møns Bank. Det blev tilkendegivet, at Møns Bank i relation 
til Finansiel Stabilitet – og det at kunne klare sig selv – havde den samme indstilling og 
attitude som Jyske Bank. Aktionærforeningens tema for at deltage på generalforsamlingerne 
var specielt at drøfte Corporate Governance anbefalingerne og revisionsudvalg, der er en 
nyskabelse i banksektoren.  
Tage Bojsen-Møller bekræftede, at foreningens analyser af bankens basisdrift tilsiger, at der er 
en god basisdrift. Der var imidlertid ikke de store omkostningsbesparelser – tværtimod havde 
man valgt at udvide medarbejderstaben - til sammenligning havde Jyske Bank haft store 
afskedigelser. Et sådant tiltag krævede en merindtjening og dermed en ekspansion. 
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Når man gik op i helikopteren og så på årsrapporten, var der nogle områder, der havde undret 
ham. Det første var, at et pengeinstitut af bankens størrelse ikke havde medarbejderdeltagelse 
i bankens bestyrelse. Han havde selv deltaget flere steder, hvor der som noget af det første 
var blevet lavet medarbejderdeltagelse i bestyrelsen. Efter hans opfattelse var det bestemt en 
styrkelse af bestyrelsen. Han ville derfor gerne spørge ledelsen om, hvorfor der ikke var denne 
deltagelse, og om det var fordi, medarbejderne var bange for det? 
Omkring Corporate Governance tilkendegav Tage Bojsen-Møller, at der var mange af anbefa-
lingerne, der kun delvist eller slet ikke blev fulgt. Disse anbefalinger følges af andre. I tilfælde 
af, at man skal udvide aktiekapitalen, står man sig langt bedre ved at følge disse anbefalinger. 
Revisionsudvalgene er en nyskabelse i den finansielle sektor, og der var derfor ikke den store 
erfaring med disse udvalg, og om det gav en merværdi at have dem, hvilket gav anledning til 
at spørge, hvad indførelsen af revisionsudvalg havde betydet for Møns Bank, og om man 
opfattede det som værdiskabende? 
Tage Bojsen-Møller efterlyste oplysning i ledelsesberetningen om direktionens og de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers engagement med banken samt oplysning om vederlag til direktionen i 
forbindelse med eksterne bestyrelsesposter, og hvorvidt dette vederlag tilfalder direktionen 
eller virksomheden, hvilket sker i andre virksomheder? 
Endelig tilkendegav Tage Bojsen-Møller, at når banken igennem de senere år havde betalt så 
mange penge til Finansiel Stabilitet og med henvisning til, at investeringen i fremtiden 
krævede en ekspansion, samt herudover det faldende kundeantal i lokalområdet jf. 
ledelsesberetningen side 4, så kunne det være en mulighed at købe dele af de porteføljer af 
udlån, der i dag ligger under Finansiel Stabilitet. Er det noget banken kunne være åben 
overfor? 
 
Dirigenten oplyste Tage Bojsen-Møller om, at det 3. spørgsmål omkring ledelsens eget 
engagement fremgik af årsrapporten side 48 note 32. Herefter gav han ordet til bestyrelsens 
formand Karsten Sørensen. 
 
Karsten Sørensen oplyste indledningsvist, at direktionen havde modtaget 75 t.kr. i honorar for 
eksterne bestyrelsesposter, som det var besluttet skulle tilfalde direktionen selv. På spørgs-
målet omkring Corporate Governance svarede Karsten Sørensen, at Corporate Governance er 
anbefalinger, det er således ikke et krav at de følges. Nogle anbefalinger vil det ikke give 
mening at følge, da de mest er udfærdiget til store internationale virksomheder, men rigtig 
mange af anbefalingerne er rigtig gode anbefalinger, og de følges selvfølgelig. Anbefalingerne 
bliver revideret minimum 1 gang om året. Omkring medarbejderrepræsentation i bestyrelsen 
tilkendegav Karsten Sørensen, at det som det første kræver, at medarbejderne byder sig til. 
Karsten Sørensen gav herefter ordet til bankens direktør Flemming Jensen. 
 
Flemming Jensen indledte med at takke for spørgsmålene. Herefter tilkendegav han, at han 
havde haft lejlighed til at følge udviklingen i 2 bankbestyrelser (som direktion), og han i den 
forbindelse havde fulgt udviklingen med implementeringen af revisionsudvalg i banksektoren. I 
Møns Bank bliver der arbejdet meget seriøst i revisionsudvalget, der udgøres af den samlede 
bestyrelse. Efter Flemming Jensens opfattelse har indførelse af revisionsudvalgt bestemt 
medført en værdiskabelse for bestyrelsen og for banken. 
Omkring det at købe sig til en portefølje af udlån, så kunne tanken være smuk og fristende, og 
meget relevant, hvis der kunne etableres en lokal løsning, som netop havde været relevant i 
relation til Fanefjord Sparekasse. Men herudover så tilkendegav Flemming Jensen, at det 
naturligvis var bestyrelsens beslutning, men at han ikke ville indstille til køb af portefølje fra 
Finansiel Stabilitet, men langt mere troede på en organisk vækst, hvilket også vil passe langt 
bedre til bankens forretningsmodel, som må siges at være relativ konservativ i forhold til, at 
bankens vækst som udgangspunkt skal ske på et konsolideret grundlag, hvor væksten 
underbygges samtidig med en løbende konsolidering – som er en forudsætning for væksten.  
 
Dirigenten takkede for svarene og spurgte, om der var andre, der ønskede ordet. 
 
Flemming Kjellman gik på talerstolen og tilkendegav, at da chokket omkring bankens under-
skud havde lagt sig ved offentliggørelsen af bankens regnskab, syntes han det havde været en 
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glædelig nyhed, at banken skulle lægges sammen med Fanefjord Sparekasse – ikke mindst at 
det var en styrkelse af det lokale, og han roste ledelsen for det arbejde, der var gjort i den 
forbindelse. Efterfølgende var det jo desværre ikke gået som forudset, men det var jo sat 
udenfor bankens indflydelse. 
Flemming Kjellman udtrykte bekymring for bankens fremadrettede omkostningsudvikling i 
forhold til udvikling af forretningsvolumen, og i den forbindelse lagde han stor vægt på at se 
på mulighederne for at slå sig sammen med andre pengeinstitutter for at bevare det lokale 
tilknytningsforhold, i stedet for at det bliver landsdækkende pengeinstitutter som Nordea og 
Danske Bank, der skal servicere lokalområdet. Han udtrykte, at det er vigtigt, at banken ikke 
besidder den samme angst som repræsentantskabet i Fanefjord Sparekasse øjensynligt havde, 
da de sagde nej til den planlagte overtagelse. Herefter gav Flemming Kjellman sit bud på 
hvilke muligheder, der er for fusion. Her så han Fanefjord Sparekasse – men de ville ikke have 
os, Kongsted Sparekasse - som ligger meget centralt i vort markedsområde og endelig 
Lollands Bank – som har samme størrelse. Det er samme region, og der er ikke overlap af 
filialler. Slutteligt udtrykte Flemming Kjellman, at hans indlæg var ment som en opfordring, og 
han ikke syntes, at bankens skulle vente, men skal gå foran og være med til at forme den 
fremtidige banksektor. 
 
Dirigenten gik på talerstolen og spurgte om nogen fra bestyrelsen eller direktion ville kommen-
tere indlægget. 
 
Flemming Jensen takkede for interessen for bankens udvikling og muligheder, og tilkendegav, 
at der helt korrekt havde været en væsentlig omkostningsudvikling, som der også var blevet 
redegjort for i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten, hvoraf en ikke ubetydelig del 
var forårsaget af de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med Bankpakke I og nødlid-
ende banker. Flemming Jensen tilkendegav tillige, at han derfor ikke på samme måde var 
betænkelig ved bankens omkostningsudvikling i forhold til bankens indtjening, idet han 
bestemt så, at bankens indtjening fulgte med. Basisindtjeningen var de seneste 5 år steget 
med 6 mio. kr. og i 2012 forventes en yderligere stigning. Det var derfor Flemming Jensens 
helt klare opfattelse, at banken ikke ender med at stå i en situation, hvor driften ikke længere 
hænger sammen.  

 
Dirigenten tilkendegav, at var der yderligere indlæg, der mere havde karakter af indlæg under 
eventuelt, at disse så blev taget under punktet eventuelt. Herefter spurgte han, om der var 
yderligere kommentarer til bankens regnskab, hvilket ikke var tilfældet.   
 
Årsrapporten med bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev herefter enstemmigt 
godkendt. 
 
AD 5) Valg af medlemmer til repræsentantskabet.   
 
Dirigenten oplyste den repræsenterede kapital og stemmer inden valghandlingen gik i gang. På 
generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 8.741.720 kr., 
med 211.697 stemmer. 
 
Efter oplysningerne om kapital og stemmer orienterede dirigenten om, at afstemningen i år 
ville blive afviklet efter en anden afstemningsform, idet valget ville blive afviklet ved én 
afstemning, hvor man enten kunne sætte et enkelt kryds, hvis man ønskede at stemme for 
alle de af bestyrelsen indstillede kandidater, eller man kunne vælge at stemme på op til 10 
enkeltpersoner. 
 
Dirigenten orienterede herefter om, at der i det seneste nummer af AktionærNyt, der var ud-
sendt sammen med invitationen til generalforsamlingen, var oplyst om de enkelte kandidater, 
samt om hvem bankens bestyrelse og repræsentantskab havde indstillet til genvalg og nyvalg.  
Oplysningerne havde tillige været tilgængelige på bankens hjemmeside. 
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Således havde alle aktionærer haft mulighed for i god tid, at forholde sig til de opstillede 
kandidater samt overveje, om andre skulle bringes i forslag, hvilket var i overensstemmelse 
med anbefalingerne for God Selskabsledelse. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til repræsentantskabets formand Knud Larsen, der oplyste, at 
der var 10 pladser, hvortil generalforsamlingen skulle foretage valg af kandidater. Af de 10 var 
der 9 kandidater – der alle var indstillet på at tage imod genvalg, og bestyrelsen og repræ-
sentantskabet anbefalede her genvalg. Der var en plads efter Søren Klog, Bogø, der ikke 
ønskede genvalg, og der skulle derfor opstilles og vælges en ny kandidat til repræsentant-
skabet. Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslog til denne post Jesper Wæver Mather, 
Bogø. Bestyrelsen havde lagt vægt på, at det nye medlem ligesom Søren Klog kommer fra 
Bogø, for at bevare den gode geografiske fordeling i repræsentantskabet.  
Knud Larsen gav herefter ordet tilbage til dirigenten. 
 
Dirigenten præsenterer herefter de respektive kandidater enkeltvis, der samtidig blev vist på 
storskærm.  
 
Herefter spurgte dirigenten om der var forslag om andre kandidater. 
 
Dette var ikke tilfældet, hvorfor følgende kandidater således var enstemmigt valgt til bankens 
repræsentantskab: 

 
Helle Andersen 
Jens Ove Hansen 
Anne Harvig 
Lisbet Hebo Kjærshøj 
Bjarne Moestrup Larsen 
Jens Ravn 
Ib Schwensen 
Thomas Stecher 
Jan Yttesen  
Jesper Wæver Mather 
 
AD 6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 
 
Efter tur afgik først revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
  
Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte. 
 
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt.  
 
Derefter afgik suppleant PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
 
Bestyrelsen foreslog genvalg af PriceWaterhouseCoopers. 
 
PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev som suppleant 
enstemmigt genvalgt.  
 
AD 7) Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 
 
Dirigenten konstaterede, at forslagene havde været fremlagt i bankens kontorer og på 
hjemmesiden indenfor den gældende tidsfrist og gik herefter over til de enkelte forslag. 
 
7a. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - bemyndigelse:  

Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling, at 
banken kan erhverve egne aktier op til 10 % af bankens aktiekapital til de på 
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erhvervelsestidspunktet gældende børskurser med en afvigelse, jf. NASDAQ OMX 
København, på indtil 10 %. 
  
Bemyndigelsen søges med henvisning til selskabslovens § 198.  
 
Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget, ligesom generalforsamlingen accepterede  
den anvendte afstemningsform. 

 
7b. Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet - vedtægtsændringer: 
 
Dirigenten oplæste herefter første vedtægtsændringsforslag. 
 

§ 5: ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens 
hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, i et landsdækkende 
dagblad samt i alle de i Stege udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle 
aktionærer, der har fremsat begæring herom.” ændres til 

 
”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens 
hjemmeside, via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt i alle de i Stege 
udgående lokale dagblade og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat 
begæring herom.”  

 
Den øvrige del af § 5 vil være uændret. 

 
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget, ligesom generalforsamlingen 
accepterede den anvendte afstemningsform. Idet der er tale om en vedtægts-
ændring, der kræver, at mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er 
repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslaget skal tiltrædes af mindst 2/3 
(idet forslaget var støttet af bestyrelsen) såvel af de afgivne stemmer som af den på 
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der 
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen bliver 
endeligt vedtaget eller forkastes. 

 
Herefter oplæste dirigenten næste vedtægtsændringsforslag. 
 

§ 7:  ”Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,25 % af den 
til enhver tid gældende aktiekapital” ændres til  

 
”Ingen aktionærer kan afgive stemme for mere end hvad der svarer til 0,50 % af den 
til enhver tid gældende aktiekapital”.  

 
Den øvrige del af § 7 vil være uændret. 
 
Herefter gav dirigenten ordet til bankens bestyrelsesformand Karsten Sørensen, der 
begrunde forslaget med følgende: 
 
Bankens nuværende stemmeretsbegrænsning var fastsat på generalforsamlingen i 
marts 2008 i forbindelse med beslutningen om en opdeling af bankens aktier fra en 
styk størrelse på nominelt kr. 100 til nominelt kr. 20. På daværende tidspunkt skulle 
der investeres for cirka kr. 600.000, før vedtægternes nuværende stemmerets-
begrænsning på 0,25 % af aktiekapitalen fik betydning for den enkelte aktionær. Med 
det nuværende kursniveau på en aktie i Møns Bank vil vedtægternes stemmerets-
begrænsning træde i kraft ved en investering på omkring kr. 300.000. På dette 
grundlag indstilledes til en forhøjelse af vedtægternes stemmeretsbegrænsning fra 
0,25 % til 0,50 % af den til enhver tid gældende aktiekapital. 
 
Karsten Sørensen gav igen ordet tilbage til dirigenten, der foretog afstemningen. 
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Vedtægtsændringen blev herefter enstemmigt vedtaget, ligesom generalforsamlingen 
accepterede den anvendte afstemningsform. Idet der er tale om en vedtægts-
ændring, der kræver, at mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er 
repræsenteret på generalforsamlingen, samt at forslaget skal tiltrædes af mindst 2/3 
(idet forslaget var støttet af bestyrelsen) såvel af de afgivne stemmer som af den på 
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der 
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen bliver 
endeligt vedtaget eller forkastes. 

 
 
 
Ad. 8 Eventuelt. 
 
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde bemærkninger under punktet eventuelt, hvor 
alt kunne drøftes, ment intet besluttes. 
 
Der var ikke ønske om ordet fra salen, og dirigenten gav derfor ordet til bankens næstformand 
Jens Ravn. Jens Ravn takkede på egne og bestyrelsens vegne Karsten Sørensen for det store 
arbejde, han havde udført for banken og for det gode samarbejde, der havde været igennem 
alle årene. Karsten Sørensen fik overrakt en buket blomster. 
 
Herefter blev ordet givet videre til repræsentantskabets formand Knud Larsen, der bød det nye 
repræsentantskabsmedlem velkommen med en buket blomster og takkede Søren Klog for 
hans tid i repræsentantskabet. Søren Klog var dog ikke til stede. 
 
 

- Således passeret – 
 
 
 
 

Advokat Flemming Boye 
Generalforsamlingens dirigent 

 
 
 
 

Knud Larsen takkede dirigenten, der fik overrakt en buket blomster. Herefter foranledigede 
Knud Larsen et leve for Møns Bank. 
 
Derefter gav Knud Larsen ordet til Agnethe Hviid, der på vegne af Møns Banks Jubilæumsfond 
skulle uddele 3 legatportioner fra fonden. 
 
De modtagne foreninger var: 
 
Vintersbølle Gymnastikforening med 4.000 kr.: 
Gymnastikforeningen havde søgt om støtte til at sende 14 nye trænerspirer på hjælpetræner-
kursus. Begrundelsen for valget skulle ses i den store indsats gymnastikforeningen allerede 
gør, for at gøre børn adrætte, kropsbevidste og gode til at koncentrere sig. 
 
Skulpturhaven i Borre med 15.000 kr.: 
Skulpturhaven havde søgt penge til brug for stedsegrøn randbeplantning, buske og nogle 
fliser, som kan afskærme og forskønne kulturhaven. Legatbestyrelsen ønskede fokus på at 
småbyerne ikke forfalder, og netop Borre er særlig vigtig, fordi den er porten til Møns Klint. 
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Brasa Brasil Capoeira med 10.000 kr.: 
Foreningen tilbyder fortrinsvis undervisning i capoeira – en brasiliansk kampsport/dans – men 
også andre aktiviteter med udgangspunkt i nordøst brasiliansk kultur og traditioner. Projektet 
er for alle børn og voksne sammen.  
 
Legatbestyrelsen hilste alle aktiviteter velkommen og glædede sig til at se nærmere på, hvad 
de kunne.  
 
 
Der blev overrakt check og blomster, og legatmodtagerne takkede for legaterne. 
 
Brasa Brasil Capoeira gav en kort opvisning. 
 
Efter legatuddelingen foranledigede Knud Larsen ”Møns Pris” sunget med hjælp fra Møns 
Gospelkor. 
 
Banken var vært ved en menu bestående af en Tapas anretning med tilhørende vine samt 
kaffe og kransekage. Efter middagen var der underholdning med ”More Jacks/Four Jacks” 
bestående af Stig Rossen, Jesper Asholt, Jesper Lohmann og Keld Heick. 


