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26. marts 2019 
 

Mundtlig beretning 
v/formand Preben Pedersen 
 
 

 
Velkommen til årets generalforsamling. 
 
Vi har på flere områder lagt et spændende år bag os, men også et år med et flot regnskabsmæssigt 
resultat. Resultatet er næsten så godt, at vi er ved at blive udfordret af vores egen succes, men det 
vil jeg redegøre mere for i den efterfølgende beretning. 
 
Antallet af aktionærer i banken ligger stabilt omkring 9.000 aktionærer, hvoraf vi i dag har den 
glæde, at 532 aktionærer har tilmeldt sig dagens generalforsamling 
 
Inden jeg starter på beretningen, vil jeg gerne lige præsentere bankens bestyrelse: 
 
Først de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3-årige perioder: 
 

• Bestyrelsens næstformand, Knud Rasmussen, Vordingborg, der blev indvalgt i bestyrelsen i 
2013.  

 
Knud Rasmussen var indtil efteråret 2018 detaildirektør hos DLG Øst med arbejdssted i  
Bårse. I efteråret stoppede Knud Rasmussen for at nyde sit otium. Og i forlængelse heraf  
meddelte han bankens bestyrelse, at han ikke ønskede at genopstille for valg til bankens 
bestyrelse ved udløb af sin nuværende valgperiode i august 2019. Til vores store glæde har 
Knud tilkendegivet at han meget gerne fortsætter i vores repræsentantskab, selvfølgelig 
under forudsætning af genvalg senere i aften. 
 
I vores løbende selvevaluering lægger bestyrelsen stor vægt på, at de nødvendige 
kompetencer er tilstede. Knud Rasmussen har været bestyrelsens ”stærke kort” på 
landbrugserhvervet, som banken i øvrigt har sit største udlån til, både som enkelt 
eksponering og som samlet portefølje. 
 

• Særligt revisionskyndigt medlem, civiløkonom Irene Jensen, Nakskov, der blev indvalgt i 
bestyrelsen i 2011. 
 
Irene Jensen er regnskabsansvarlig i snedker-, tømrer og murervirksomheden K. Damsted 
ApS., Nakskov, og har et godt kendskab til håndværkerbranchen, og herunder entreprise-
forhold. 
 

• Farvehandler Jakob Mikkelsen, der blev indvalgt i bestyrelsen i 2013.  
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 Jacob Mikkelsen er indehaver af Colourplus forretningerne i Nakskov, Nykøbing Falster, 
 Vordingborg og Næstved, og har herudover også anden virksomhed.  
 
 Jakob Mikkelsen har et stort lokalt kendskab til, hvad der sker i hele vores område. 

 

• Direktør Kim Pajor, der blev indvalgt i bestyrelsen i 2017. 
 
Kim Pajor er indehaver af Pajor Reklame i Nykøbing Falster. 
 
Kim Pajor er bestyrelsens stærke kort omkring kommunikation, marketing og ”kiggen” ind 
i fremtiden. 

 

• Og så til vort nye bestyrelsesmedlem - afdelingsleder Lars Møller Andersen - som for en 
måned siden blev valgt ind i bestyrelsen af et enigt repræsentantskab. 

 
Lars Møller Andersen er 50 år og har et stort kendskab til landbrugserhvervet i vores om-
råde, hvor han indtil for et par år siden drev egen landbrugsmaskinforretning fra hovedaf-
delingen i Radsted og underafdelingen i Rønnede. 
 
I dag er Lars Møller Andersen afdelingsleder hos Agrovi Syd, Nr. Alslev. Til dem der ikke 
kender Agrovi kan jeg kort oplyse, at firmaet primært leverer forskellige former for 
rådgivning til netop landbrugserhvervet. 
 
Oprindelig er Lars Møller Andersen civiløkonom og har gennemgået en bestyrelsesuddan-
nelse, som nu, i forbindelse med hans indtræden i vores bestyrelse indenfor 1 år, skal 
suppleres yderligere med en lovpligtig bestyrelsesuddannelse for bestyrelser i den 
finansielle sektor. 
 
Normalt vælger bankens repræsentantskab først bestyrelsen i august måned, men når 
Lars allerede er blevet valgt ind her i februar skyldes det, at bestyrelsen har fundet det 
hensigtsmæssigt, at Lars har et overlap sammen med Knud på ca. 1/2 år, hvor Lars får 
lejlighed til at sparre med Knud omkring de landbrugsmæssige kompetencer, som Knud 
hidtil har udfyldt. 
 
Dernæst vil jeg præsentere vores 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der vælges 
for 4-årige perioder: 
 

• Erhvervsrådgiver Michael Pedersen, Nakskov, bestyrelsens nestor, der blev indvalgt i 
bankens bestyrelse i 2006. 

 

• Erhvervsrådgiver Ulla Valentin Nielsen, Vordingborg, der blev indvalgt i bankens bestyrelse 
i 2016. 
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• Og sidst men ikke mindst skal jeg selvfølgelig også lige præsentere bankens direktør 
Anders F. Møller, der har været bankens direktør siden 2008. Anders kommer jeg lidt 
tilbage til senere i min beretning. 

 

• Selv er jeg statsautoriseret revisor og partner i et revisionsfirma i Ringsted og blev indvalgt 
som repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem i banken tilbage i 2010, og siden 2012 
har jeg været formand for banken. 

 
Jeg vil ikke lægge skjul på, at det altid er en stor fornøjelse for bestyrelsen at møde Jer aktionærer. 
I lighed med tidligere år har banken igen i 2018 på alle områder meget positivt at berette om, så 
det vil jeg bruge de næste par timer på at fortælle om ☺! 
 
Hvad er så forklaringen på, at det går os så godt i Lollands Bank? Ja, det findes der nok ikke et 
entydigt svar på! 
 
Held er naturligvis en vigtig del af det, men i al beskedenhed finder vi ikke, at det er held, der har 
gjort det alene. Det er bestyrelsen, der tager nogle overordnede beslutninger, som udstikker 
retningen for hele banken, imens alt det praktiske arbejde selvfølgelig udføres af alle bankens 
mange medarbejdere, og her skal jeg ikke lægge skjul på, at bestyrelsen er imponeret over, 
hvordan de formår at løse alle hverdagens opgaver på fornemste vis. 
 
Jeg tror også, at det, at vi holder benene solidt plantet på jorden, og ikke kaster os over alle mulige 
ting, der ikke knytter sig til egentlig bankdrift, er medvirkende til at vi klare os godt. 
 
Og så tror jeg bestemt også, at det har stor betydning, at vi er så tydelig en del af Vores område, 
og ikke går på kompromis med vores selvstændighed, vores integritet og hæderlighed, samt at 
vores dør altid er åben for alle, og sidst men ikke mindst sørger for at der ikke er langt fra ord til 
handling. Vi har ikke lange kommandoveje og tunge beslutningsprocesser. 
 
Jeg vil nu starte på selve beretningen, som jeg praktisk har valgt at opdele i nogle overskrifter, 
benævnt:  

- Bankens aktiekurs 
- Den ekstraordinære generalforsamling i november 2018 
- Ejerskabet af bankens aktier 
- Bankens kapitalforhold 
- Bankens nedskrivninger 
- Boligmarkedet 
- Godt image og bankens hæderlighed 
- Årets resultat og til sidst 
- Bestyrelsesarbejdet 

 
Bankens aktiekurs 
Banken har som i ved leveret et flot resultat. Målt på de fleste nøgletal ligger banken blandt de 
allerbedste pengeinstitutter, men uanset dette må vi desværre konstatere, at bankens aktiekurs fra 
starten af 2018 og frem til udgangen af 2018, er faldet fra kurs 330 til kurs 317. I ”virkeligheden” har 
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faldet været endnu større, idet banken har konsolideret sig i samme periode, hvor kurs/indre værdi 
falder fra 0,88 til 0,67. Kurs/indre værdibegrebet er et udtryk for, hvor meget der betales for hver 
krones egenkapital. Altså et fald fra en pris på 88 øre til 67 øre for hver 1-krone egenkapital banken 
har. 
 
Måske en ringe trøst, men denne kursudvikling er stort set kendetegnende for alle andre bankaktier 
også, hvor vi endda er faldet mindre end de fleste andre. Sammenlignet med øvrige provinsbanker 
er vi generelt prissat lidt højere, hvilket virker rimeligt nok i forhold til vores tal. 
 
Hvad årsagen til denne lave prissætning er, har vi umiddelbart svært ved at svare på, men det kan 
måske bero på: 

- øgede kapitalkrav, der de kommende år stilles til den finansielle sektor, 
- det lave renteniveau, 
- hvidvaskskandaler,  
- en del uro og usikkerhed omkring bankernes fremtidige virke og eksistensberettigelse. 

 
Om bankens aktiekurs har ramt bunden ved vi ikke, men alle fremskrivninger tyder fortsat på, at den 
langsigtede investor kan forvente en pæn værditilvækst, men der vil naturligvis være kurskrusninger 
under vejs.   
 
Den ekstraordinære generalforsamling i november 2018 
En kreds af aktionærer, der repræsenterede mere end 5% af bankens aktiekapital, havde bedt 
bestyrelsen om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev fremsat forslag om, at 
bankens bestyrelse skulle pålægges, at igangsætte en struktureret salgsproces for at afsøge 
muligheden for at få en kurs på bankens aktie, som minimum svarede til en kurs/indre værdi på 1. 
 
Bestyrelsen fandt ikke, at den kunne anbefale et JA til dette ønske, som efter min opfattelse, reelt, 
var det samme som, at der blev sat et ”til salg skilt” på banken. 
 
I den forbindelse vil jeg gerne takke alle Jer aktionærer for den store opbakning, som bestyrelse blev 
vist ved, at et markant flertal, ca. 75%, stemte NEJ til forslaget, og derved bakkede op om 
bestyrelsens indstilling. 
 
Hele bankens DNA er præget af, at vi skal være en stærk lokal bank, der fortsat har sin 
selvstændighed, så længe det giver mening, og det mener jeg, at vi indtil nu har bevidst at det gør. 
 
Som vi siger, så er det her Vores område. 
 
Det er ikke bare afstemningsresultatet jeg vil takke for, men også den imponerende opbakning, der 
blev vist banken op til den ekstraordinære generalforsamling, og også ved det fantastiske 
fremmøde, som betød at ca. 60% af bankens aktiekapital var repræsenteret denne mørke november 
aften. Det var virkeligt flot. 
Under den ekstraordinære generalforsamling blev jeg bl.a. stillet spørgsmålet - Hvor meget koster 
det at afvikle en sådan generalforsamling? - Hertil svarede jeg: ”I banken ser vi det ikke som en 
udgift, men som en investering”. Hele den positive opbakning og mediedækningen banken fik i 
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perioden op til, og under den ekstraordinære generalforsamling kunne ikke være købt for det, som 
afviklingen af den ekstraordinære generalforsamling kostede. Så vi opfatter egentlig udgiften som en 
markedsføringsomkostning i den billige ende. 
 
Opbakningen var på alle måder imponerende, og jeg er slet ikke i tvivl om, at banken kom styrket ud 
af den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Ejerskabet af bankens aktier 
Inden jeg slipper omtalen af bankens aktier helt, vil jeg lige omtale hvordan ejerskabet har udviklet 
sig fra, da Banken for Vordingborg Bank og omegn (senere navneændret til Vordingborg Bank), der 
blev stiftet i 1890 og Lollands Handels- og Landbrugsbank (senere navneændret til Lollands Bank), 
der blev stiftet i 1907, og til nu. Begge banker var fra stiftelserne primært ejet af aktionærer fra de 
respektive nærområder, hvor de primære ejerskaber lå hos handels- og landbrugsejere. I forbindelse 
med den løbende samfundsudvikling er der herefter sket en større ændring i ejerskabet, idet 
bankens aktier i dag i stor udstrækning ejes af aktionærer, som bor uden for vores område. 
 
Det er nok denne forskellighed i tilhørsforholdet til vores bank, der blandt andet kom til udtryk på 
vores ekstraordinære generalforsamling. Alle aktionærer ønsker selvfølgelig, med rette, at tjene 
penge på sin investering, men herudover har det, for de lokale aktionærer, en stor betydning, at 
deres bank ligeledes er tilgængelig og bakker op omkring vores område. 
 
En meget stor del af aktiekapitalen, beløbsmæssigt, ligger uden for vores område, hvorimod 
hovedparten af aktionærerne, antalsmæssigt, bor i vores område. 
 
For vores område vil det være glædeligt om der blev et større lokalt ejerskab af banken, hvorfor jeg 
kun kan opfodre til, at det lokale ejerskab øges. 
 
Bankens kapitalforhold 
Jeg skal ikke belemre Jer med alle de regnskabsmæssige bestemmelser og kapitalkrav vi er og 
fremadrettet bliver underlagt, idet nogle af disse forhold er meget komplicerede og svært 
forklarlige, men jeg vil gøre et forsøg, hvor jeg vil tage udgangspunkt i lidt grafik, hvor jeg 
indledningsvis vil vise en graf over hvordan årets resultat anvendes: 
Der vises planche: 
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Årsagen til, at en del af årets resultat skal anvendes til at købe DLR Kredit aktier, er, at DLR Kredit 
aktierne fordeles mellem de samarbejdende pengeinstitutter i forhold til porteføljen af formidlede 
DLR Kreditlån, og da Lollands Bank de senere år har haft stor tilgang af kunder med denne lånetype, 
typisk landbrug, så har vi naturligt også formidlet flere DLR Kredit lån, hvorfor vores ejerskab af DLR 
Kredit er blevet større. 
 
Investeringen i DLR Kredit aktier er ganske fornuftig, da de giver et afkast i niveauet 7-9% årligt, men 
udfordringen er nogle regnskabsmæssige regler, der bestemmer, at banken i sit kapitalgrundlag 
alene må medregne den del, der svarer til 10% af bankens egenkapital, altså i vores tilfælde ca. 51 
mio. kr. Det vil sige, at grundet vores store ejerskab af sektoraktier; som består af aktier i f.eks. DLR 
Kredit, BankInvest, Spar Invest med flere, pålægges banken et fradrag på mere end 100 mio. kr. i sit 
kapitalgrundlag. 
 
Sektoraktier er defineret som aktier i selskaber, der er leverandører af produkter, som banken 
sælger til sine kunder. Aktierne handles ikke frit, men fordeles til ejerne i forhold til størrelsen af de 
enkelte pengeinstitutters omfang af forretningssamarbejdet. 
 
Vi kunne sandsynligvis sælge dele af disse sektoraktier til andre pengeinstitutter for at forbedre 
bankens kapitalgrundlag, men vi har analyseret os frem til, at det er en bedre driftsmæssig 
disposition at beholde aktierne og i stedet søge at afdække den manglende konsolidering, opgjort 
ovenfor, på anden vis. 
 
Det kan ske ved at foretage en kapitaludvidelse eller optagelse af forskellige kapitalformer; f.eks. 
ansvarlig lånekapital. Vi har fravalgt kapitaludvidelsen, da det nemt risikere at udvande en del af 
vores nuværende aktionærer. Vi tænker i stedet at vælge at afdække det nødvendig kapitalkrav ved 
optagelse af ansvarlig lånekapital. 
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Aktuelt finregner vi på, hvor stort ansvarligt lån der skal optages, men som udgangspunkt forventer 
vi allerede her i årets 2. kvartal, at optage et nyt ansvarligt lån i niveauet op til 55 mio. kr., hvorefter 
banken vil kunne opfylde de nye kapitalkrav, der indfases her i 2019. 
 
Der vises planche: 
 

 
 
 
(På planchen fremgår det med rød søjle, hvordan bankens kapitalkrav, grundet indførelsen af nye 
kapitalkrav frem til 2023, stiger fra aktuelt ca. 400 mio. kr. til mere end 700 mio. kr. 
 
Til opfyldelse af kapitalkravet vises med grøn søjle, hvor meget kapital banken selv forventer at 
kunne tilvejebringe og med blå søjle, hvor meget banken således forventer at skulle hente som 
ansvarlig lånekapital, 
 
Det kan måske lyde negativt, at banken optager (ansvarligt) lån, men det er blevet ganske normalt at 
pengeinstitutter bruger dette kapitalinstrument til opfyldelse af de kapitalkrav der kræves. 
 
Prisen på ansvarlig lånekapital forventer vi vil koste i niveauet 4-5% for os, og sammenholder man 
denne udgift med at indtjeningen på sektoraktierne, som vi kunne have solgt, ligger i et højere 
niveau, så giver det som sagt god mening. 
 
Bankens nedskrivninger 
Det er 2. år i træk, at banken med tilfredshed har kunnet tilbageføre tidligere års nedskrivninger, det 
vil sige, at vi har taget tidligere reservationer til imødegåelse af tab som indtægt, hvilket vi tager som 
et udtryk for at der samlet set er en forbedring i vores kunders økonomier. 
 
I den forbindelse finder jeg det naturligt, særligt at omtale landbruget, der i 2018 har været ramt af 
en historisk tørke. Husker jeg rigtigt, havde vi i 2018 mere end 70 rigtige sommerdage, hvilket de 
fleste af os var rigtig glade for. 
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Der skal ikke være tvivl om, at de fleste af vores landbrugskunder har mærket den tørre sommer på 
deres pengepung. Samtidig hermed har svinenoteringen og bytteforholdet heller ikke været det 
bedste for svineproducenterne. Mælke- og minkproducenter er stort set ukendte kundegrupper i 
vores område. 
 
Som samlet konklusion for de landbrugskunder vi har ”på bøgerne” må vi sige: ”At der har været 
enkelte landbrugskunder der har valgt at afvikle deres bedrifter, men det er ikke nødvendigvis den 
tørre sommer eller de dårlige afregningspriser, der har gjort udfaldet”. 
 
Når vi taler om planteavlsbedrifter konstaterer vi glædeligt, at der er hurtige salg og pæne priser, når 
en bedrift er kommet til salg. 
 
For branchen generelt vil der være udfordringer, men da vores væsentligste landbrugseksponeringer 
primært er rettet mod planteavlsbedrifter, så er vi meget fortrøstningsfulde og ser ikke noget større 
behov for nedskrivninger på bankens landbrugseksponeringer. 
 
Boligmarkedet 
Trods stigende boligpriser er huspriserne i vores område fortsat på et lavt niveau, hvilket er en 
udløber af det skæve forhold, der flere steder er mellem udbud og efterspørgsel. 
 
Glædeligt har vi dog gennem 2018 konstateret kortere liggetider og hermed hurtigere hussalg og 
også glædeligt til svagt stigende salgspriser. 
 
Hvorfor vi også på dette område er fortrøstningsfulde.  
 
Godt image og bankens hæderlighed 
For at styrke bankens image igangsatte vi i eftersommeren 2018 den hidtil største imagekampagne i 
bankens historie, hvor banken via alle medier profilerede sig med forskellige reklamespots.  
 
Intentionen med imagekampagnen var naturligvis, at gøre opmærksom på vores eksistens og i 
forlængelse heraf, at få flere nye kunder.  
 
Det overordnede slogan i imagekampagnen var Det er vores område! 
 
Èn af annonceteksterne lød eksempelvis: 
 
Lollands Bank er en bank helt nede på jorden. 
 
Groet ud af den samme muld som vores kunder. Derfor har vi ikke bare et stort kendskab, men også 
en stor kærlighed til området. Vi er på hjemmebane, når vi rådgiver. En bank tilpasset området med 
dets muligheder og udfordringer. 
 
Med imagekampagnen har banken gerne ville præcisere, at vi er banken i området - der kan og vil 
være med til at udvikle området.  Vi har fået rigtigt mange positive tilkendegivelser på vores 
imagekampagne. 
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Vi kan annoncere, men vi kan ”ikke købe” os til et godt image. Et godt image kommer ikke af sig selv. 
Det er noget man skal gøre sig fortjent til. Derfor har det været en fornøjelse, hver gang en ny kunde 
har tilvalgt banken i 2018.  I alt 1.867 personer eller virksomheder viste således handling ved i 2018 
at blive nye kunder i banken.  
 
Når vi er ved image eller omdømme om man vil, så er det ikke gået alle i sektoren lige godt i året, 
der gik. 
  
Jeg tænker selvfølgelig især på skandalerne om hvidvask og udbytteskat, som man kun kan tage 
afstand fra. Sagerne er skræmmende og rammer os kollektivt i den finansielle sektor på vores 
ordentlighed og folks opfattelse af, hvad vi står for. På den måde mærker det os alle sammen i en 
eller anden grad, om ikke andet så ved de ekstra stramninger, som politikerne føler sig nødsaget til 
at sætte i værk for at undgå noget tilsvarende i fremtiden.  
 
Man skal dog være opmærksom på, at der allerede er indført skærpede krav til ledelse, til 
ledelsens egnethed og hæderlighed samt til kreditstyringen. Og så er der ikke mindst kommet flere 
direktiver som regulerer, hvordan vi skal forholde os for at undgå at blive udnyttet til hvidvask og 
terrorfinansiering. I øjeblikket er Folketinget ved at vedtage en ny lov, der indfører det femte EU-
hvidvaskdirektiv i rækken. 
 
Hertil kommer, at politikerne har besluttet op til en ottedobling af bøderne for at overtræde 
reglerne, så vi i Danmark får nogle af de allerskrappeste hvidvaskkrav. Situationen og reglerne er 
dermed væsentligt anderledes i dag, end det var tilfældet for år tilbage. 
 
Man skal også huske, at meget af hvidvaskskandalen er sket i udlandet. Set ud fra dét perspektiv, 
er vi som lokal bank ikke på samme måde i risikozonen for at blive udnyttet til hvidvask, for stort 
set alle bankens kunder kommer fra vores område.  
 
Men der er da ingen tvivl om, at vi også skal have og også har en skærpet opmærksomhed over for 
netop hvidvask, terrorfinansiering og sort økonomi i det hele taget. Ingen har lyst til ufrivilligt at 
lægge ryg til økonomisk kriminalitet.  
 
Skal man vende disse kedelige sager til noget positivt, kan man sige, at de har resulteret i et øget 
fokus på etik og moral, hvilket jo er til gavn for os alle. 
 
Det rejser naturligt spørgsmålet om, hvad vi gør her i banken for at sikrer, at vi ikke bliver udnyttet 
til hvidvask. 
 
Vigtigst er det, at vi skal kende vores kunder, og det gør vi. 
 
Som noget rent praktisk skal vi også altid bede om pas, kørekort, sygesikringsbevis eller anden 
form for identifikation ved oprettelse af nye kunder. Endvidere skal vi spørge nye kunder om deres 
forventede forretningsomfang; for eksempel hvor mange ind- og udbetalinger, overførsler og 
korttransaktioner med mere, der forventes at skulle foretages inden for en given periode. 
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Herudover har vi udviklet fintmaskede it-systemer, der overvåger samtlige transaktioner, blandt 
andet ind- og udbetalinger samt overførsler til og fra udlandet m.m. Hvis noget afviger fra det 
”normale” mønster, som er kortlagt for den enkelte kunde, så spørger vi ind til årsagerne til det.  
 
Virker det fortsat mistænkeligt, indberetter vi det til SØIK (det såkaldte Hvidvasksekretariat), som 
vi har pligt til. 
 
Sådanne indberetninger kan blive sendt videre til Skat, som vi også, på forespørgsel, laver udtræk 
og særkørsler for - for at imødegå skatteunddragelse og den slags kedelige sager, som medierne 
har skrevet en del om i 2018. 
 
Hvidvasksekretariatet har fra politisk side fået lovning på langt flere ressourcer end hidtil. Det er 
godt, for det har været tiltrængt. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det kunne være rart, hvis det 
var muligt for os banker, at få en eller anden form for tilbagemelding på de mange indberetninger, 
vi foretager, sådan at vi kunne få et indtryk af om det nyttede noget eller ej. Sådan er det 
desværre bare ikke i dag. 
 
I bankens daglige arbejde bruger vores medarbejdere således rigtig mange ressourcer på hvidvask-
området til at holde øje med området og sikre, at retningslinjerne bliver overholdt. Herudover skal 
medarbejderne periodevis gennemgå uddannelses- og instruktionsprogrammer, som klæder dem 
på til at kunne imødegå hvidvask og terrorfinansiering. 
 
I 2018 foretog landets pengeinstitutter i alt 26.403 indberetninger, heraf stod vi for de 301 
indberetninger. Af disse var 191 indberetninger på kunder som banken tidligere havde foretaget 
indberetning på. År til dato har banken foretaget 101 indberetninger, hvoraf også et stort antal af 
disse er indberetninger på kunder der tidligere er indberettet. 
 
Vi kærer således rigtig meget om vores image og bestemt også om vores hæderlighed og 
integritet. 
 
Årets resultat 
Som jeg allerede har givet udtryk for, så er bestyrelsen særdeles tilfreds med årets resultat, men 
en nærmere gennemgang heraf, vil jeg overlade til vores direktør at berette om under 
dagsordenens punkt 3, som omhandler fremlæggelse af årsrapporten. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
I bestyrelsen har vi stor fokus på bankens drift og udvikling, ligesom vi har anvendt betydelige 
ressourcer relateret til den stadige strøm af ny regulering, som i øvrigt også har medført, at både 
de formelle og reelle krav til en banks bestyrelse er øget markant over de senere år. 
 
Herudover har vi i såvel 2017 som i 2018 brugt en del tid på gennemførsel og opfølgning på vores 
strategi 2020. 
 
Bestyrelsen samles ca. en gang om måneden til fysiske bestyrelsesmøder. Forud for et sådant 
bestyrelsesmøde har bestyrelsen via et elektronisk bestyrelsesnet modtaget en stor mængde 
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materiale som forberedelse til bestyrelsesmødet. En forberedelse som typisk er i niveauet 4-5 
timer. Et bestyrelsesmøde er typisk af nogenlunde samme tidsforløb med et referat ofte på mere 
end 10 tætskrevne A4-ark, der dokumenterer bestyrelsesmødets afvikling og beslutninger. 
 
Dagsordenen til et bestyrelsesmøde består typisk af ca. 20 punkter af varierende omfang. 
 
Ud over de fysiske bestyrelsesmøder er der i 2018 afviklet et nogenlunde tilsvarende antal 
elektroniske bestyrelsesmøder. 
 
I forbindelse med min omtale af bestyrelsens arbejde, skal jeg lovmæssigt også informere om 
aflønningen af bestyrelse og direktion.  
 

• Bestyrelsen på 7 bestyrelsesmedlemmer blev i 2018 samlet aflønnet med kr. 1.131.000. 
 

• Repræsentantskabet blev i 2018 samlet aflønnet med kr. 143.000. 
 

• Direktionen blev i 2018 aflønnet med kr. 2.276.000.  
 

Mere specifikke oplysninger om aflønningerne kan i øvrigt ses på side 38 i bankens årsrapport for 
2018. 
 
Bortset fra almindelig indeksregulering kan jeg oplyse, at aflønningerne for alle anførte i øvrigt er 
aftalt uændret for indeværende år.  
 
 
Valg af revisor og ansættelse af bankdirektør 
Når der ud fra dagsordenens punkter ikke stilles forslag om genvalg af revisor, vil jeg gerne give 
dette punkt et par ord ”med på vejen”. 
 
I forbindelse med valg af revisor er der indført nye uafhængighedsregler, der gør at banken – 
ligesom et stort antal andre pengeinstitutter – senest i 2020 skal skifte revisor. For at sikre os 
muligheden for, at kunne vælge frit blandt de bedste revisorer, har banken ønsket at fremskønne 
dette valg for ikke i det sidste år, at skulle vælge ny revisor sammen med et stort antal af de øvrige 
pengeinstitutter. 
 
Banken forventer således med årsrapporten for 2018 at afslutte et mangeårigt godt samarbejde 
med Deloitte. Vi takker Deloitte for samarbejdet. 
 
Som ny revisor indstilles herefter til generalforsamlingens godkendelse valg af Ernst & Young, hvor 
banken vil blive tilknyttet statsautoriseret revisor Thomas Hjortkjær Petersen, som banken i øvrigt 
kender fra hans tidligere tid netop hos Deloitte. 
 
Alt godt får en ende. 
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Og som I nok er bekendt med, så stopper vores aftale med direktør Anders F Møller med virkning 
pr. den 1. april 2020. Anders får således fornøjelsen af at præsenterer endnu et, forhåbentligt 
godt, regnskab for 2019, hvorfor vi bestemt ikke skal tage afsked med Anders i dag, men blot 
oplyse, at vi, for at sikre os, vi får den rigtige person til direktørstillingen, så har vi allerede nu 
indgået aftale med et headhunterfirma om, at være banken behjælpelig med at finde den bedste 
kandidat som vores kommende direktør i Lollands Bank. 
 
Dette arbejde vil pågå i den kommende periode, og vi er sikrer på at vi finder den bedste afløser 
for Anders. 
 
Afslutning og tak 
Jeg håber, at det tydeligt er fremgået af min beretning, at vi (bestyrelsen) mener, at banken er i 
topform og at vi ser meget lyst på fremtiden. 
 
Bankens talmæssige forventninger til 2019 er: 
 

• 50-55 mio kr. i basisindtjening, opgjort som resultatet før regulering for nedskrivninger og 
kursreguleringer, og 
 

• efter regulering af kursreguleringer og nedskrivninger er det vores forventning, at det 
endelige resultat før skat vil ligge i niveauet 60-65 mio. kr. 
 

Vores forventninger til 2019 er således, at vi igen vil levere et resultat i den høje ende. Altså, 
blandt landets bedste! 
 
Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018. Men inden jeg giver 
ordet videre, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bankens mange kunder, 
forretningsforbindelser og ikke mindst Jer aktionærer for den tillid og opbakning, der til stadighed 
vises banken, hvilket er grundlaget for, at vi også fremover kan levere det afkast, som vi gør. 
 
Jeg finder også lejlighed til at sende en tak til pressen i vores område, som altid har skrevet loyalt 
og korrekt om os, både når vi har skullet have ris, men også når vi har skullet have ros, hvilket vi 
værdsætter højt. Pressen er, på denne måde, også med til at skabe den succes, der er omkring 
vores bank. 
 
Dernæst vil jeg også gerne, igen i år, takke alle bankens mere end 90 loyale medarbejdere med 
Anders i spidsen, for den store indsats I alle har leveret gennem året. I fortjener stor ros herfor. 
Det er i høj grad Jeres fortjeneste, at vi her i banken har så godt et omdømme og har så gode 
relationer til kunderne, som tilfældet er. 
 
Forude venter et år, der tegner lovende, men som også vil komme til at byde på uventede 
udfordringer. Vi føler, at banken er godt rustet til fremtiden, og vi glæder os til endnu ét år at 
levere et godt resultat til glæde for vores ejere. Mon ikke også tilgangen af nye kunder vil 
fortsætte? Jeg fornemmer det allerede – og de skal alle være hjertelig velkomne, direktøren siger 
at vi stadig har ledige kontonumre ☺. 
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Som det sidste vil jeg personligt gerne takke for det gode samarbejde, der har været med mine 
kollegaer i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Jer, og jeg ser frem til at 
det fortsætter i 2019. 
 
Tak for ordet. 
 
 


