Årsberetning Forsikringsforeningen 2019 - 2020
Det er jo en noget anden beretning, jeg holder i dag – i forhold til det som jeg
havde drømt om. Man må sige, at også vi i Forsikringsforeningen er blevet
ramt af virus.
Foreningens medlemstal
Foreningen oplever desværre en fortsat nedgang i medlemstallet – ikke mindst
efter at Codan valgte at trække sig. Vi har også oplevet stipendiater, der aldrig
betalte deres medlemskontingent - selvom det er en del af aftalen for at få stipendiet.
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:
”Foreningens indtægter er samlet steget med 3.675 kr. i forhold til 2018. Foreningens driftsomkostninger m.v. er faldet med samlet 49.855 kr. i forhold til
2018. Samlet er årets resultat steget med 53.530 kr. i forhold til 2018”.
Årets resultat var på 168.855 kr. (2017: 115.325 kr.)
Nordisk samarbejde
I 2019 var Norge vært for det årlige formandskabsmøde. Udover den generelle
erfaringsudveksling – kredsede debatten også om værdien af en fortsat stipendiatudveksling. Sverige skulle, sammen med Norge, have lavet et oplæg til,
hvordan det skulle se ud i fremtiden – men det havde de ikke rigtigt fået gjort.
Og så lå der en skygge over mødet, da vi på det tidspunkt ikke rigtigt vidste,
hvad der skulle ske under dette års stipendiatkonference i Helsinki.
Men det er helt tydeligt, at de fire nordiske forsikringsforeninger arbejder vidt
forskelligt – fra Danmark, som (på nær Anja) er drevet som en frivillig forening,
over Norge, der finansierer deres aktiviteter ved afholdelse af nogle ret dyre
årsmøder – til Sverige, der nærmest fungerer som dele af vores FOAK.
Stipendiatkonference i Helsinki
I 2019 var Finland vært ved årets stipendiatkonference
Årets stipendiater var:
- Skade- og projektmedarbejder Kasper Vestergaard, Himmerland Forsikring
- Markedsudvikler Mads Rud Pedersen, Topdanmark
- Proceskonsulent Claus Westergaard Poulsen, LB Forsikring
- Produktudvikler Katrine Borum Juhl Christiansen, Topdanmark
Fra Danmark deltog fra bestyrelsen Charlotte Dietzer, Anja Sørensen og undertegnede.
Første dagen blev brugt til at de nordiske stipendiater lærte hinanden at kende
– med en rundvisning på en ø i Helsinkis skærgård.
På anden dagen var selve indlæggende interessante nok – men dels var det
en meget lille konference – vi var vel ca. 20 – og dels var der ikke mange fra
den finske forsikringsforening, hvilket gjorde dele af konferencen lidt pudsig.

Men så meget desto mere ligger der et ansvar på Danmark – da vi jo er værter
for dette års stipendiatkonference – hvis vi da kan/må gennemføre.
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 – eller med andre ord – det er for besværligt.
Medlemsmøder
Vi besluttede sidste år, at fokus skulle flyttes fra medlemstallet til i stedet at arrangere medlemsaktiviteter. Vi må nok sige, at vi endnu ikke er i mål med det
antal, som vi gerne ville. Jeg skal spare jer fra allehånde undskyldninger – men
en af dem er dog, at vi bruger vores energi på at få vores tredages stipendiatarrangement og konference på plads.
20.8 Havde vi rundvisning hos SSG i Herlev
4.9. forsøgte vi med et lignende arrangement i Århus – men måtte aflyse pga.
for få deltagere. Det samme gjorde sig desværre gældende, da vi forsøgte med
en gentagelse den 20.11. Nu skal man jo selvfølgelig lade være med at være
for pessimistisk, men det er nok svært, at få arrangementer op og stå i det jyske, da medlemstallet er begrænset – og spredt i hele Jylland.
10.10. Foredrag om fremtidens detailhandel – og efterfølgende rundvisning i
børsbygningen (inkl. tårnet). Man skal jo ikke skælde dem ud, der kommer –
men det er ærgerligt, at en tredjedel af de tilmeldte ikke kom.
23.10 Var der ekstra rundvisning hos SSG i Herlev.
26.03 skulle vi have haft en rundvisning i den nye Panum-bygning – men der
kom et virus i vejen.
Afslutning
Jeg vil gerne sige tak til Mads, der efter 4 år udtræder af bestyrelsen. Mads har
bidraget godt med sin juridiske indsigt i Bestyrelsen – og det vil jeg gerne sige
tak for og god vind fremover.
Og sidst – men bestemt ikke mindst, skal der lyde en stor og varm tak til Anja –
jeg og Bestyrelsen er meget glad for vores samarbejde – så mange tak for det

