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Information til administrator
af gruppeaktier
- en del af folkeaktierne, den langsigtede løsning på Brandbjergs økonomiske udfordringer

Folkeaktier
Ildsjælene i Brandbjerg Højskoles Elevforening og Brandbjerg Højskoles Venner er gået
sammen om at etablere ’Låneforeningen for Brandbjerg Højskole’, der sælger folkeaktier til
private og modtager sponsorater eller investeringer fra virksomheder samt donationer fra
fonde. Formålet er at rejse tilstrækkelig kapital til at sikre skolens langsigtede økonomi og
vedligehold af bygninger, så der fortsat kan laves højskole i verdensklasse på Brandbjerg.
Det er afgørende for at Brandbjerg Højskole består på længere sigt, at skolens bygninger
renoveres i den kommende årrække. Dette har Brandbjerg Højskole af økonomiske grunde
svært ved, da de slæber rundt på en gammel og dyr kortfristet gæld, der blev etableret i
90’erne og indtil midten af 00’erne inden Simon Lægsgaard blev forstander og de
nuværende medarbejdere ansat (læs mere på www.brandbjerg.dk/bevarbrandbjerg). Dette
problem skal løses for at bevare Brandbjerg – og det er derfor Låneforeningen for
Brandbjerg Højskole er blevet etableret.
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Gruppeaktier - en del af folkeaktierne
Mindsteprisen for en folkeaktie er 5.000 kr. og det er langt fra alle, der har økonomi til et
sådant indskud. Derfor er det også muligt at gå sammen i større eller mindre grupper, og
dermed være flere om at købe en eller flere folkeaktier. Dette kaldes en gruppeaktie.
Gruppeaktien har som udgangspunkt ikke noget fast beløb. Dog er der en
minimumsgrænse på 5.000 kr. for den samlede gruppeaktie. Det vil sige at man kan
indskyde fra 5.000 kr. og opefter. Dog vil der være forskellige aktionærfordele som udløses
ved forskellige milepæle.
En gruppeaktie kan være:
−
−
−
−
−

En årgang fra Brandbjerg, der går sammen om en folkeaktie
Et tidligere kursushold, der har forelsket sig i stedet
En vennegruppe, der ønsker at bevare Brandbjerg Højskole
Naboer af huset, der nyder at deltage i højskolen kulturelle og åbne arrangementer
Eller en helt anden gruppe

Sådan fungerer gruppeaktien
Gruppeaktien er kort sagt en mulighed for at yde et lån til Brandbjerg Højskole. Det
fungerer ved at en gruppe stiller en portion penge til rådighed for højskolen i 5 år minimum 5.000 kr.
Gruppeaktien oprettes af en grupperepræsentant og denne person fungerer som
administrator for gruppen. Samtlige indskydere i gruppeaktien accepterer de generelle
vilkår for folkeaktierne og grupperepræsentanten forvalter indskuddet i lånets løbetid.
Lånet er rente– og afkastfrit i løbetiden, hvilket betyder, at I får refunderet det beløb, som I
investerer, når låneperioden udløber. I støtter med andre ord skolen, fordi I synes det er
meningsfuldt – og fordi I får andre former for afkast på jeres investering.
Jeres og alle andre folkeaktionærers bidrag opbevares på Låneforeningens konto indtil det
af bestyrelsen skønnes, at tiden er moden til at investere dem i højskolen. Pengene udlånes
først, når det er klart at højskolen kan rejse likviditet til at genstarte deres økonomiske
grundlag og dermed indgår de i den langsigtede redningsplan for at bevare Brandbjerg.
Skulle Brandbjerg gå konkurs under Corona-krisen, betaler Låneforeningen alle
folkeaktierne tilbage til aktionærerne. Der er altså ikke nogen kortsigtet risiko for at
pengene tilfalder andre kreditorer.
Efter 5 år tilbagebetaler Brandbjerg Højskole lånet, så du og de andre folkeaktionærer får
det beløb tilbage, som hver især har indskudt. Dette betinges selvfølgelig af, at Brandbjerg
Højskole fortsat er i drift, når låneperioden udløber.
Grupperepræsentanten er ansvarlig for at indsamle pengene og evt. udbetale dem igen
når gruppeaktien udløber. Det er op til grupperepræsentanten hvordan pengene
indbetales til vedkommende. Når grupperepræsentanten ønsker det, indbetales pengene
til Låneforeningen for Brandbjerg Højskole. Det er muligt at indskyde af flere omgange. Når
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folkeaktierne udløber udbetales gruppeaktiens beløb til grupperepræsentanten, og det er
herfra dennes ansvar at fordele pengene retur eller evt. forvalte pengene på anden vis.

Når gruppeaktien tilbagebetales
Når gruppeaktien udløber, anbefaler Låneforeningen, at grupperepræsentanten har lavet
en plan for hvad der skal ske med det indskudte beløb. Forslag til udbetalingsplan:
−
−
−
−
−

Pengene tilbagebetales til indskyderne. Husk at få kontaktoplysninger (mail og
telefonnr.) af de forskellige indskydere
Pengene bruges til at holde et fællesarrangement for indskyderne i gruppeaktien
Specielt for tidligere elever kan man bruge pengene ifm. et Elevstævne
Man kan vedtage at pengene skal indgå i Brandbjerg til evig tid. Evt. ved at overføre
dem til Elevstøttefonden
Eller noget helt tredje?

Låneforeningen anbefaler at Grupperepræsentanten laver en udbetalingsplan allerede
inden indskyderne indbetaler. Således undgår man misforståelser.

Sådan opretter du en gruppeaktie
Disse 10 steps tager dig let igennem processen med at lave en gruppeaktie:
1. Vælg en grupperepræsentant
2. Læs dette dokument grundigt igennem
3. Download skemaet til at indskrive indskyderne. Hent det på:
www.brandbjerg.dk/folkeaktie/gruppeaktieskema
4. Find dine betalingsoplysninger. Det kan være dit MobilePay nummer eller dine
bankoplysninger
5. Fastlæg hvad der skal ske med pengene, når folkeaktien udløber i dialog med de
mulige indskydere
6. Kontakt alle der kunne have interesse i at være med i en gruppeaktie. Brug
Facebook, ring til alle fra din årgang på Brandbjerg eller overvej en familieaktie
7. Efterhånden som folk indbetaler til dig, så husk at skrive dem ind i
gruppeaktieskemaet. Husk også at få mail og telefonnr. så du kan kontakte dem
senere
8. Når du har snakket med alle indskydere i gruppeaktien, tegner du gruppeaktien på
www.brandbjerg.dk/folkeaktie. Klik på ‘Køb Folkeaktie’ og udfyld formularen.
9. Overfør det udfyldte gruppeaktieskema, og tryk ’send’
10. Overfør det indsamlede beløb til de oplyste bankoplysninger
Skulle du efter at have tegnet gruppeaktien få flere indbetalinger, så følger du blot punkt 710 for at indbetale restbeløbet. Husk at vedhæfte et opdateret gruppeaktionærskema.
Tips til dig som grupperepræsentant:
−
−

Lad indsamlingen foregå i en afgrænset periode, typisk 2-4 uger. Vi lever i en tid,
hvor vi ofte handler mest på ting, der har en bagkant. Hvis det bare fortsætter på
ubestemt tid, glemmer man det igen.
Skriv til din gruppe, hvor du opfordrer til at være med, oplyser om perioden, sætter
et mål (lavt, så I hurtigt overgår det og får en succesfølelse) samt vedhæfter
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−

−

−

Infofolderen. Husk også at skrive til folk, at du lover, at oplysninger om deres
individuelle indbetalinger er fortrolige.
Du kan evt. opfordre til, at I starter en mailtråd, mens indsamlingsperioden foregår.
Dette er især godt, hvis man genopliver et tidligere højskolehold eller anden
forening/kreds, der måske ikke har set hinanden længe. I denne mailgruppe skriver
du løbende ud, hvordan det går med indsamlingen, og du kan også efterlyse nogle
af dem, som du har svært ved at finde (se næste punkt).
Hvis du skal lede efter folk i gruppen, så start på det inden indsamlingsperioden
begynder, således at du har fundet mindst halvdelen, som du udsender materialet
til i første runde. Bed om hjælp blandt disse til at finde resten/flere, efterlys med
navns nævnelse osv. Det skal nok starte en livlig aktivitet.
Lov at du holder gruppen løbende underrettet, ikke mindst om den vigtige
oplysning, at pengene er overgået fra Låneforeningen til Brandbjerg Højskole.

Vilkår og betingelser
De indskudte midler forvaltes af:
Låneforeningen for Brandbjerg Højskole
CVR-nr.: 41243406
Formand: Maria Julie Sørensen
Foreningen forvaltes efter vedtægterne som kan findes på www.brandbjerg.dk/folkeaktie
Øverste myndighed er foreningens generalforsamling, hvor alle aktionærer har stemmeret
ifølge gældende vedtægter.
Dette dokument beskriver vilkår og betingelser for aktionærer i Låneforeningen. Der
udsendes løbende opdateringer fra Låneforeningens formand til folkeaktionærerne.

Generelle betingelser
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aktien betegnes som 100 % risikovillig
Indskuddet overføres til Låneforeningen for Brandbjerg Højskole som efterfølgende
administrerer pengene og stiller dem til rådighed for Brandbjerg Højskole
Der stilles ingen garantier for tilbagebetaling af lånet
De herunder definerede aktionærfordele kan IKKE veksles til kontanter
De herunder definerede aktionærfordele gælder til og med d. 31/12-2026
De herunder definerede rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter til
Brandbjerg Højskole
Aktionærfordele kan ikke veksles til andre ydelser på Brandbjerg
Folkeaktien kan kun sælges eller overdrages med bestyrelsen af Låneforeningens
samtykke
Hver gruppeaktie giver én stemme til generalforsamling uanset indskuddets
størrelse
Stemmeretten tilfalder som udgangspunkt grupperepræsentanten. Denne kan
overdrages til en anden indskyder i gruppeaktien
Når folkeaktien ophører, overføres pengene til grupperepræsentanten, og denne
administrerer herefter indskydernes beløb

Side 4 af 8
Låneforeningen for Brandbjerg Højskole ● Tlf.:+45 54300272 ● E-mail: folkeaktie@brandbjerg.dk ● Web.: www.brandbjerg.dk/folkeaktie

Version. 2.0 29-04-2020

Aktionærfordele
Der gives som udgangspunkt ikke økonomisk udbytte til aktionærerne, men derimod er
der en række milepæle, som giver adgang til forskellige muligheder for at sætte sit præg
på Brandbjerg Højskole. Alle gruppeaktier over 5.000 kr. får som minimum:
−

−

Mulighed for at sende en repræsentant til den årlige Folkeaktionærdag i marts eller
april måned på Brandbjerg Højskole. Her afholdes generalforsamling i
Låneforeningen for Brandbjerg Højskole, der vil være højskoleforedrag og workshops, og dagen sluttes af med en festmiddag og folkeaktionærfest.
Arrangementet er gratis, og der er mulighed for at tilkøbe overnatning.
Et smukt dekoreret indskyderbevis med motiv af Ib Spang Olsen, der har tegnet
indtil flere tegninger af Brandbjerg Højskole. Design af Amanda Høllund Hjeds.
Indskuddets størrelse samt gruppens ønskede navn vil fremgå af beviset.

Særlige fordele:
Indskud
5-10.000 kr.

Aktionærfordele
− En plads til den årlige Folkeaktionærdag på Brandbjerg Højskole
− Smukt dekoreret folkeaktie med motiv af Ib Spang Olsen

10-15.000 kr.

Alle ovenstående fordele samt:
− Mulighed for navngivning af jeres eget værelse. Brandbjerg har 110
værelser og nu kan I få jeres eget. I får mulighed for at navngive
værelset indenfor disse tre kategorier: ‘Demokratitænkere’,
‘Højskolesangbogen’ og ‘Brandbjergs natur’. Der opsættes et skilt
med navnet på værelset samt folkeaktionærens navn (såfremt dette
ønskes). Brandbjerg Højskole forbeholder sig retten til at afvise
navne.
− Gratis entré for én person til alle åbne arrangementer på Brandbjerg
Højskole, inkl. kaffe og kage, hvis dette serveres til det pågældende
arrangement. Hvis der serveres frokost- eller aftensmåltid, som en
del af arrangementet, kan der forekomme ekstraudgifter. Den gratis
entré kan kun benyttes af personer, hvis navn fremgår af det
indsendte gruppeaktieskema. Grupperepræsentanten fordeler
fribilletten såfremt flere ønsker at bruge det til samme arrangement.
Tilmelding til arrangementer er nødvendig. Der tages forbehold for
udsolgte arrangementer. Grupperepræsentanten modtager årets
program.

15-20.000 kr.

Alle ovenstående fordele samt:
− Plant et træ i Drømmehaven. Hjælp med at gøre Brandbjergs have
endnu grønnere. Få jeres eget træ der i mange årtier vil pryde den
nyoprettede drømmehave. Træet viser jeres støtte til højskolen, og
symboliserer den friske genstart af Brandbjergs økonomi som
folkeaktien er en af grundstenene i. Haven bliver et af de meget
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synlige tegn på, at Brandbjerg er en vaskeægte folke-højskole, der
skabes og bæres af tidligere elevers og lokales ejerskab, kærlighed
og engagement.
20.000 kr.
eller mere

Alle ovenstående fordele samt:
−

For hver gang der rundes 10.000 kr. er der mulighed for at navngive
et ekstra værelse, samt få en ekstra fribillet til åbne arrangementer
på Brandbjerg Højskole.

Ønsker du at donere større beløb så kontakt Låneforeningen.

Kontakt os
Som grupperepræsentant sidder du formentlig med en masse spørgsmål. Det er helt
forståeligt. Derfor sidder vi altid klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte Låneforeningen på
folkeaktie@brandbjerg.dk eller ringe på telefon 54 30 02 72. Her kan du få hjælp til at
komme i gang med at lave en gruppeaktie.
Tusind tak for din interesse
Maria Julie Sørensen
Formand Låneforeningen for Brandbjerg Højskole

Side 6 af 8
Låneforeningen for Brandbjerg Højskole ● Tlf.:+45 54300272 ● E-mail: folkeaktie@brandbjerg.dk ● Web.: www.brandbjerg.dk/folkeaktie

Version. 2.0 29-04-2020

Gruppeaktieskema
Grundlæggende oplysninger
Gruppenavn

Eks. Brandbjerg årgang V20

Grupperepræsentant

Dit navn

Kontaktoplysninger

Telefon

Mail

Betalingsoplysninger for indskyderne
Bankoplysninger
MobilePay
Andet

Udbetalingsplan
Beskriv kort hvad gruppen vil gøre af pengene når aktien udbetales
igen

Indbetalingsskema
Indbetaler navn

Beløb

Dato

Telefon

Mail
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Indbetaler navn

Beløb

Dato

Total

0

Kr.

Telefon

Mail
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