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NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6 
1007 København K 
 
  Mariager, den 9. marts 2009 
 
 
Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2009 
 

Forløb af ordinær generalforsamling I Østjydsk Bank A/S... 
 
Lørdag den 7. marts 2009 kl. 17.00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Mariager Hallen 
med følgende dagsorden: 
 

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 
 
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 
 
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 

årsrapport. 
 

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
 

5. Valg af revisorer. 
 

6. Forslag fra bestyrelsen: 
   

 a. Bemyndigelse til bestyrelsen om i det kommende år at lade banken erhverve egne ak-
tier indtil 10 % af bankens aktiekapital. 

 
 b. Bemyndigelse til bestyrelsen, til efter bestyrelsens skøn at optage et ansvarligt lån 

uden udløbsdato (hybrid kernekapital), i henhold til lov om statslig kapitalindskud i kre-
ditinstitutter. 

 
 c. Vedtægtsændringer i følgende paragraffer: 
 
  § 1: Mariager Kommune ændres til Mariagerfjord kommune 
 
 § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen 

med indtil 50 mio. kr. 
 
 § 6: Århus Amt og Nordjyllands Amt ændres til Region Midtjylland og Region Nordjyl-

land.  
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 § 6a: Ny praragraf om afholdelse af lokale aktionærmøder. 
 Der kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes aktionærmøder i byer indenfor bankens 

virkeområde. Der kan ikke fremsættes forslag til beslutning eller træffes beslutning på 
aktionærmøderne. 

 
 § 15: Ændres af hensyn til lovgivning om revisionsudvalg. 
 Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, bortset fra de medlemmer, der vælges i hen-

hold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrel-
sen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor og 
vælges så vidt muligt blandt medlemmerne af repræsentantskabet. 

  
Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende: 
 
Ad. 1-3 Beretning blev taget til efterretning og regnskab samt anvendelse af overskud, i 

henhold til årsrapporten, blev godkendt. 
 
Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab: 
 
  Direktør Erik Aggerbo 
  Gårdejer Eigil Raj Andersen 
   Direktør Jørgen Thybring Hansen 
  Dyrlæge Torben M. Kjeldsen 
  Malermester Erik Lundorff 

Gårdejer Poul Rasbech 
Murermester Einar Thygesen 
Autoforhandler Lars Haldrup Petersen 
Prøvesagkyndig Jes Andersen 
Gårdejer Iver Chr. Frederiksen 
Direktør John Støvring 
Direktør Jens Rasmussen 
Arkitekt Jens Vandvig 
Boghandler Helle Nancke 
Skoleinspektør Allan Krone Kristensen 

 
og følgende medlem afgik ekstraordinært på grund af alder, uden der samtidig 
blev valgt nyt medlem til repræsentantskabet i stedet for. 
 

Ingeniør Niels J. Mathiassen 
    
Ad. 5 Der var genvalg til revisionsfirmaerne Deloitte og BDO ScanRevision. 
 
Ad. 6  Generalforsamlingen gav den ønskede bemyndigelse til at lade banken erhverve 

egne aktier, og bemyndigelsen til at kunne optage hybrid kernekapital. 
 

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne, men da der ikke var re-
præsenteret tilstrækkelig aktiekapital på generalforsamlingen, vil der blive ind-
kaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få ændringerne endeligt vedtaget. 
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På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev direktør Jørgen Thybring Hansen, Øster Bjer-
regrav genvalgt til bestyrelsen, medens direktør Knud Timm-Andersen, Mariager blev nyvalgt 
til bestyrelsen. Han afløser murermester Einar Thygesen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen. 
Autoforhandler Lars Haldrup Petersen, Ålborg blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant. 
 
Dyrlæge Torben Molberg Kjeldsen, Spentrup blev genvalgt som formand for repræsentantska-
bet, medens Malermester Erik Lundorff, Randers blev genvalgt som næstformand for repræsen-
tantskabet. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Ø S T J Y D S K   B A N K   A / S 
 
 

Jens Vendelbo 
Bankdirektør 

 

 
 

 
 


