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Igen i år vil jeg starte med at takke KLF, som igen stiller personale og lokaler til
rådighed for afholdelse af vores årlige ordinære generalforsamling. Vi er også
glade for at KLF´s hjemmeside indeholder en bannerreklame for
Låneforeningen og viderebringer indkaldelser til generalforsamlingerne.
Foreningens udlånsrente på 2,36 % p.a. har været uændret i 2016 og 2017.
Udlånsrenten er stadig baseret på CIBOR-renten, som de sidste 2 år kun har
haft minimale udsving.
På generalforsamlingen i 2017 stillede bestyrelsen ændringsforslag til
vedtægterne. Forslaget blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling, som blev afholdt den 27.3.2017. Lønforskrivning er nu ikke
længere et krav fra foreningens side, ifald låntagers ansættelsesmæssige
forhold udelukker lønforskrivning. I disse tilfælde kan Låneforeningen stilles
tilfreds med oprettelse af en betalingsaftale fra låntagers konto.
I min beretning for 2016 forudså jeg et et noget mindre resultat for 2017. I
2016 var resultatet et plus på over 400.000 kr. og i 2017 over 250.000 kr.
Forskellen skyldes stort set, at vi ikke kan vedblive med at tilbageføre beløb fra
hensættelser; men det vil foreningens kasserer uddybe i sin beretning. Et
årsresultat på over en kvart million er yderst tilfredsstillende, når man tager I
betragtning at udlånsmassen og antallet af medlemmer stort set er uforandret.
Låneforeningens Facebookgruppe har fået pænt mange medlemmer; men
desværre kommer medlemmerne fra et lille antal skoler. Bestyrelsen har
nedsat et udvalg, som arbejder med forskellige ideer, som skal være med til at
tiltrække flere medlemmer fra alle de grupper, som kan optage lån i
Låneforeningen. Ambassadører på skolerne - nedsættelse af
udlånsrentenrenten i en periode – udvidet kontakt til skolernes
tillidsrepræsentanter – uddeling af pjecer på skolerne – o.s.v. Ideerne er
mange og den kommende bestyrelse vil arbejde videre med disse.
Låneforeningen har justeret sine vedtægter de sidste år, således at vi nu har et
meget større kundegrundlag. Dette skal fremadrettet medføre en stigning I
både medlemsantal og udlånsmasse.

Låneforeningens drift er toptunet. Ekspeditionstiden for et lån er kort.
Samarbejdet med L&S foregår uden problemer og vores inkassofirma klarer på
forbilledlig vis de sager, som vi overlader til dem. Låneforeningen har nydt godt
af de administationsaftaler, vi har indgået med L&S og KLF. Især samarbejdet
mellem Låneforeningen og KLF har været til gavn for foreningen. Hanne
Spiegelberg har I høj grad medvirket til at foreningens daglige drift er blevet
effektiviseret. Kundetilfredsheden er høj. Hanne fortjener stor ros for sin
indsats. Foreningens kasserer Flemming Barfred leverer en lind strøm af
regneark og holder bestyrelsen godt orienteret om Låneforeningens tilstand.
Der skal også lyde en tak til foreningens valgte revisorer for deres indsats.
5 af bestyrelsens medlemmer er valgt af generalforsamlingen. I år skal der
vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og I 2019 skal der vælges 2
bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Ivan Jespersen og Lars Sørensen er udvalgt af KLF til at sidde I Låneforeningens
bestyrelse. De udgør sammen den anden gren af samarbejdet mellem
Låneforeningen og KLF. Jeg vil undlade at rose Lars for hans mange gode ideer
og kloge indlæg under vores bestyrelsesmøder, da dette ikke er et
vælgermøde; men Låneforeningens generalforsamling. Ivan fortjener også ros
endda I rigt mål. Hans indsats har i adskillige tilfælde været uundværlig. Det var
mest tydeligt, da der skulle ryddes op efter det rod som Accenture havde
skabt. Ivan var den eneste i bestyrelsen, som besad de kompetencer, som var
nødvendige for at klare den situation, og han klarede den, ligesom han også
har ydet en uundværlig indsats I mange andre sammenhænge. Samarbejdet
mellem Låneforeningen og KLF har været til stor gavn for Låneforeningen.
Med disse milde ord vil jeg afslutte min sidste beretning og overlade den til
generalforsamlingens videre behandling.
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