
Årsberetning Forsikringsforeningen 2018 - 2019 
 
Foreningens medlemstal 
 
Foreningen er desværre blevet ramt af, at to selskaber har valgt at trække sig 
fra foreningen – og dermed også udmelde deres medarbejdere. Lidt mere om 
det senere. 
 
Økonomi 
 
Det er jo ikke en stor økonomi, vi er sat i spidsen for – men på den anden side 
har vi en fornuftig en af slagsen. Tillad mig at citere fra årsrapporten: ”Forenin-
gens indtægter er samlet faldet med 55.350 kr. i forhold til 2017. Foreningens 
driftsomkostninger m.v. er steget med samlet 41.267 kr. i forhold til 2017. Sam-
let er årets resultat faldet med 94.877 kr. i forhold til 2017”. 
  
Årets resultat var på 115.325 kr. (2017: 210.202 kr.) 
 
Nordisk samarbejde 
 
Vi var arrangør af det årlige formandsnetværksmøde her i København i 2018. 
Om det egentlig giver en værdi med disse møder – udover at det er hyggeligt – 
er nok vanskeligt at vurdere på baggrund af de blot to møder, som jeg har del-
taget i. 
 
Men når man ser på det, mildt sagt, noget lunkne engagement, der er i arran-
gering af dette års stipendiatkonference i Finland – vi kender kun overskriften 
”digitalisering” – så kan det godt kalde på en vis form for bekymring for fremti-
den.  
Det er også i det lys vores forslag til vedtægtsændring skal ses – vi vil gerne 
kunne støtte medlemmerne noget bredere end i dag. 
 
Stipendiatkonference i Oslo 
 
Årets stipendiater var: 
 

• Salgschef Dorthe Horsted, Mølholm Forsikring 
• Forretningsudvikler Marianne Verbes, LB Forsikring 

• Afdelingschef Marianne Fink, Dansk Sundhedssikring 

• Underwriter Anne Sofie Lynnerup, Codan Forsikring 

Første dag blev brugt til, at de nordiske stipendiater lærte hinanden at kende – 
og en rundvisning på Operaen i Oslo. 
 
Dagen efter selve konference fandt sted – hvor emnet var Helseforsikring. Det 
var arrangeret som en åben dagskonference – med ganske mange deltagere. 
Det var faktisk udmærket – om end der undervejs var en del gentagelser. 
 
Stipendiaterne var ikke helt begejstrede for deres egen dag (dag 3). De følte 
sig noget overladt til dem selv. 
 
NFT 
 
Endnu engang må vi rette en stor tak til Claus for hans store arbejde som 
dansk redaktør af NFT. Men vi må også erkende, at det er et Sisyfos arbejde at 
fremskaffe artikler til tidsskriftet.  



 
For at styrke arbejdet, har NFT været et fast punkt på bestyrelsens dagsorden 
det sidste år – ligesom det var på dagsordenen på Formandsnetværksmødet i 
København i juni, hvor de øvrige nordiske redaktører var inviteret til et møde in-
den selve formandskabsmødet (men ikke alle kom). 
 
Medlemsmøder 
 
Bestyrelsen har på en række møder haft stor fokus på udviklingen i medlems-
tallet – og det er naturligvis vigtigt. Men vi har besluttet at flytte fokus fra snak-
ken om medlemstal – til i stedet at fokusere på at have et højt antal møder - og 
af den vej trække medlemmer til vores forening. 
 
I beretningsåret havde vi følgende møder/arrangementer: 
 
20. september – om digitalisering i forsikringsbranchen – hvad sker der med 
mit job? Med debat mellem Forsikringsforbundet, FA og Institut for Fremtids-
forskning. 
 
23. november - rundvisning i Dehns palæ og en beretningen om genopbygnin-
gen efter storbranden. 
 
12. marts - om Brexit og den aktuelle politiske situation i UK – sammen med 
F&P 
 
Vi har flere arrangementer på bedding i andet halvår 2019 og i 2020 – og vi vil 
også prøve at gennemføre et i Århus. 
 
Afslutning 
 
Jeg vil gerne sige tak til Claus Riis, der efter 3 år udtræder af bestyrelsen. 
Claus har talt med et stort hjerte om Liv-mægler markedet! Vi bliver lidt tyndt 
besat i bestyrelsen på livområdet – men det vil vi have øje på i det kommende 
år. 
 
Og sidst – men bestemt ikke mindst, skal der lyde en stor og varm tak til Anja, 
der har overtaget stafetten efter Bente Sandbæk, som har haft opgaven som 
sekretær i mere end 20 år. Det er en stor arv at løfte – men det gør du rigtigt 
godt – så tak herfra. 
 
 
 
 


