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Vedtægter

Navn, hjemsted og formål
§ 1

Stk. 1
Sparekassens navn er Broager Sparekasse. 

Stk. 2
Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge pengein-
stitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Stk. 3
Sparekassen er en selvejende institution. Hverken garanter eller andre deltagere 
er ejere af sparekassens formue eller overskud.
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Garantkapital og forrentning
§ 2

Stk. 1 
Sparekassens garantkapital udgør pr. 30. juni 2018 t.kr. 61.243 fordelt på 5.505 
garanter, der hver har tegnet garantkapital for mindst 1.000,- kr. Garantkapitalen, 
der hæfter for sparekassens forpligtelser, er fuldt indbetalt. Garantkapitalen kan 
forhøjes ved nytegning. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at foretage ændrin-
ger i denne bestemmelse under hensyn til garantkapitalens størrelse og garanter-
nes antal til enhver tid. 

Stk. 2 
Kun indskydere i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod tegning for 
minimum 5.000 kr. som garantkapital. 

Stk. 3 
Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen. 
Repræsentantskabet fastsætter forrentningen med udgangspunkt i årets overskud 
og frie reserver før betaling af forrentning af garant-kapital, og hvis den økonomi-
ske stilling i øvrigt tilsiger dette. Forretning kan ikke fastsættes højere end fore-
slået eller tiltrådt af bestyrelsen. 

Garanter, garantbeviser
§ 3

Stk. 1 
For garantkapitalen modtager garanten et garantbevis lydende på garantens navn 
og indskuddets størrelse. Garantbeviset kan udstedes elektronisk. Garantbeviset 
kan ikke pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgning. Garantbeviset kan 
overdrages, men overdragelsen får først gyldighed overfor sparekassen, når over-
dragelsen er noteret af sparekassen. 

Stk. 2 
Ingen garant er forpligtet til at lade garantkapitalen indløse helt eller delvist, og 
ingen garant har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garant-
kapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, såfremt 
garantkapitalen ikke bliver mindre end 1 mio. kr., og såfremt sparekassens basiska-
pital ikke bliver mindre end kapital- eller solvenskravet i henhold til lov om finansiel 
virksomhed, og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående 
tilladelse fra Finanstilsynet. 
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Stk. 3 
Indtræder der for en garant forhold, som efter bestyrelsens opfattelse gør vedkom-
mende uegnet til fortsat at være garant, kan garantforholdet efter indstilling af 
bestyrelsen ophæves af repræsentantskabet, når mindst 2/3 dele af de fremmødte 
stemmer for. 

Stk. 4 
Ved garantens død ophæves garantforholdet. Ophævelse af garantforholdet kan 
dog kun ske, såfremt sparekassens basiskapital efter frigørelse af garantkapitalen 
ikke derved bringes under kravet i vedtægternes § 3 stk. 2. 

Stk. 5. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at tillægge en långiver af hybrid kernekapital ydet til 
sparekassen en ret til på långivers anfordring helt eller delvist at konvertere sådan 
hybrid kernekapital til garantkapital i sparekassen samt til at godkende den til kon-
verteringen hørende forhøjelse af garantkapitalen. Konverterings-raten vil være 
100 (således at hybrid kernekapital med hovedstol på kr. 1.000 konverteres til 
garantkapital på kr. 1.000). Hvis der på tidspunktet for konverteringen eksisterer 
flere klasser af garantkapital, kan långiver vælge til hvilken garantklasse konver-
teringen skal ske. For den ved konverteringen tegnede garantkapital skal i øvrigt 
gælde samme regler som for eksisterende garantkapital. 
Konvertering til garantkapital i henhold til denne bemyndigelse kan ske, uanset 
at den pågældende långiver ikke er kontohaver i sparekassen, jf. vedtægternes 
§ 2, stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der 
er nødvendige som følge af en forhøjelse af garantkapitalen i henhold til denne 
bemyndigelse.

Sparekassens ledelse
§ 4

Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

Repræsentantskab
§ 5

Stk.1 
Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed. Repræsentantskabs-
medlemmerne vælges for fire år. Til repræsentantskabet vælges mindst 21 og 
højst 40 medlemmer af og blandt de stemmeberettigede garanter. 

5



Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt såvel erhvervs-
mæssigt som geografisk. Bestyrelsen drager omsorg for, at kandidatopstillingen 
bliver så alsidig som muligt i geografisk og erhvervsmæssig henseende. Dette kan 
f. eks. ske ved at anbefale et antal kandidater. 

Stk. 2 
Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er sparekassens garanter, hvis 
garantkapital er noteret på garantens navn den 30. juni i valgåret. Enhver garant 
har én stemme for hver kr. 1.000,- tegnet garantkapital, dog højst 20 stemmer. 

Stk. 3 
Valgbare er myndige garanter, der er noteret som garanter i sparekassen senest 
den 30. juni i valgåret og som på denne dato ikke er fyldt 70 år. Personer med 
hverv i anden konkurrerende finansiel virksomhed er ikke valgbare. Personer med 
ansættelse i Broager Sparekasse eller med ledelseshverv i anden finansiel virk-
somhed er ikke valgbare. 

Stk. 4 
Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og gælder fra 
førstkommende 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest 
tre uger forud for valget i lokale dag- og distriktsblade samt ved opslag i sparekas-
sens lokaler og ved skriftlig meddelelse til hver enkelt garant efter den i spare-
kassen senest noterede adresse. Bekendtgørelsen skal indeholde opfordring til 
fremsendelse af forslag til kandidater. 

Stk. 5 
Forslag til kandidater kan af garanter indsendes til sparekassen senest 15. sep-
tember efter forudgående annoncering. Repræsentantskabets halvårsmøde i 
valgåret afholdes 1. oktober eller senere og på dette suppleres de indkomne 
forslag således, at der til valget er opstillet mindst 21kandidater, idet der tages 
hensyn til bestemmelsen om alsidighed i § 5, stk. 1. Navnene på de af garanterne 
og repræsentantskabet opstillede kandidater bekendtgøres og meddeles til hver 
enkelt garant samtidig med fremsendelse af stemmeseddel. Opstilles færre end 41 
kandidater afholdes der ikke valg. 

Stk. 6 
Garanterne kan afgive stemme elektronisk på Sparekassens hjemmeside med ad-
gang via en personlig kode. Ved afgivelse af en elektronisk stemme er hver garants 
stemmevægt (1-20) jf. 5, stk. 2 registreret. 
Stemmeafgivningen sker konkret ved, at der sættes kryds for de kandidater, den 
stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når der er sat kryds ud 
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for et antal navne på de foreslåede kandidater svarende til det antal, der skal væl-
ges eller færre. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Har 
to eller flere kandidater opnået lige mange stemmer, afgøres det ved lodtrækning, 
hvem der er valgt. 

Stk. 7 
Optælling af stemmerne kontrolleres af sparekassens revisor. Over valget føres 
en protokol, der underskrives af den kontrollerende revisor. Det endelige resultat 
af valget bekendtgøres snarest efter valgets afslutning og senest 14 dage efter 
valgets afholdelse ved skriftlig meddelelse til de opstillede kandidater samt ved 
annoncering i lokale dag- eller distriktsblade. 

Stk. 8 
Sparekassens garanter indkaldes hvert år i januar kvartal til et garantmøde med 
følgende dagsorden: 
1. Beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. 
2. Eventuelt. 
Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse på Sparekassens hjemmeside samt ved med-
delelse til garanterne via elektronisk post senest 14 dage før afholdelse af mødet.

Repræsentantskabsmøde
§ 6

Stk. 1 
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Broager senest tre må-
neder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. 
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, herunder den af 
bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen. 
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab 
i henhold til den godkendte årsrapport. 
5. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 

Stk. 2 
Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel 
ved bekendtgørelse i lokale dag- og distriktsblade samt ved meddelelse til med-
lemmerne. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen. 
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Stk. 3 
Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen 
senest 15. januar. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
§ 7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller den re-
præsentantskabsvalgte revisor eller fem repræsentantskabsmedlemmer finder det 
hensigtsmæssigt. Begæring herom fremsættes skriftligt til bestyrelsens formand, 
med angivelse af emnet. Indkaldelse finder sted senest 14 dage efter begærin-
gens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkal-
delsen, der sker på samme måde og med samme varsel som nævnt i § 6, stk. 2. 

Repræsentantskabets beslutninger
§ 8

Stk. 1 
Repræsentantskabets beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning 
om vedtægtsændring, om sammenlægning med hel eller delvis overtagelse af en 
anden sparekasse eller bank samt om ophør af sparekassens virksomhed kræves, 
at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de mødende 
stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men for-
slaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, afholdes der indenfor 
to måneder et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor 
forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet – uden hensyn 
til antallet af de fremmødte medlemmer. 

Stk. 2 
Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et 
andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde med fuldmagt fra mere 
end ét repræsentantskabsmedlem. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 
tre måneder. 

Stk. 3 
Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten. 

Stk. 4 
Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne. 
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Bestyrelsen

§ 9

Stk. 1 
Bestyrelsen består af seks medlemmer valgt af repræsentantskabet. Heraf kan 
repræsentantskabet vælge ét medlem, der ikke er medlem af repræsentantskabet. 
Herudover kan medarbejderne vælge op til halvdelen af de repræsentantskabs-
valgte, som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Valgene er skriftlige. 

Stk. 2 
Valget til bestyrelsen sker for en fireårig periode. Hvert år afgår to medlemmer. 
Afgår et repræsentant-skabsvalgt medlem i valgperioden, kan bestyrelsen supplere 
sig med et nyt medlem indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, 
hvor suppleringsvalg finder sted for en eventuel resterende valgperiode. Hvis et 
bestyrelsesmedlem ikke opnår valg til repræsentantskabet, forbliver han medlem 
af bestyrelsen, indtil hans ordinære valgperiode i bestyrelsen ophører. Ligeledes 
har han ret til, som bestyrelsesmedlem, at deltage i repræsentantskabsmøder, dog 
uden stemmeret.

Stk. 3 
Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest fire måneder efter udløbet af det år, i 
hvilket de er fyldt 67 år. 

Stk. 4 
Ingen, som besidder tillidshverv eller stilling i en anden finansiel virksomhed, kan 
være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude 
af rådighed over deres bo. 

Stk. 5 
Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige medlemmers 
formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan vedkom-
mende, efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, udelukkes af bestyrelsen. 
En sådan beslutning skal inden tre måneder forelægges repræsentantskabet til 
godkendelse. 

Stk. 6 
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Afstemningen foretages blandt 
de kandidater, der skriftligt bliver foreslået på det ordinære repræsentantskabs-
møde. Hvert repræsentantskabsmedlem kan højst foreslå to kandidater til besty-
relsen. Kandidaten, der opnår flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed imellem 
kandidater, som kan komme i betragtning til en bestyrelsespost, afgøres disse kan-
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didaters placering ved omvalg. Hvis dette også resulterer i stemmelighed, afgøres 
valget ved lodtrækning. 

Bestyrelsens formand, beslutninger m.v.
§ 10

Stk. 1 
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forret-
ningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og vilkårene herfor. 

Stk. 2 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og 
dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 3 
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af 
samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsprotokollen forelæg-
ges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samt-
lige bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 4 
Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for sparekassens væsentligste ak-
tivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er nærmere 
fastlagt. 

Direktion
§ 11

Stk. 1 
Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekas-
sen. Direktionen skal følge lovgivningen, vedtægterne og de af bestyrelsen givne 
retningslinjer og anvisninger. 

Stk. 2 
Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der 
angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.

Tegningsregel
§ 12
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Stk. 1 
Sparekassen tegnes af den samlede bestyrelse, eller 
A. enten to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf formanden skal være den ene, 
B. eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, 
C. eller to direktører i forening. 

Stk. 2 
Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision
§ 13

Stk. 1
Repræsentantskabet vælger hvert år mindst én statsautoriseret revisor. 

Årsrapport
§14

Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2
Resultatopgørelse og balance offentliggøres i lokale dag- og distriktsblade.

Overskud
§ 15

Efter et eventuelt underskud for tidligere år er dækket, henlægges nettooverskud-
det til sparekassens reserver i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om 
finansiel virksomhed. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anven-
des eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål. 

Tavshedspligt
§16

Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om 
forhold, vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen. 
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Ændringer og ophør
§ 17

Stk. 1 
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i ved-
tægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet. 

Stk. 2 
Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og 
almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nær-
mere bestemmelser. 

Vedtagelse
§ 18

Ovenstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 22. 
marts 2017 er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 24. oktober 2018. 

Bestyrelsen:

Erik Johannsen Peter Eberle 
Formand Næstformand

Peter Eberle Anne-Mette Faurholm Michelsen  

Søren Jensen Jan M. Løper

Ulla S. Jeppesen  René Hvass Jakobsen
Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant
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Storegade 27
6310 Broager

  
Kastanie Allé 8

6400 Sønderborg 
  

Rådhuscentret 43
6500 Vojens

Skrænten 5
6200 Aabenraa

  
Formue- og Erhvervscenter

Kastanie Allé 8, 6400 Sønderborg

Telefon 7418 3838
info@broagersparekasse.dk
www.broagersparekasse.dk

CVR: 66328511


