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Referat af generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen blev holdt tirsdag den 28. april 2020 – via Microsoft Teams grundet 

coronasituationen.  

 

Referent: Anja Lintrup Sørensen 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2021 

5. Behandling af foreliggende forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor 

8. Evt. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og gjorde opmærksom på, at der var indlagt en pause efter 

pkt. 2 grundet tekniske udfordringer med regnskabet. Claus Tønnesen blev foreslået og 

valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, at dagsor-

denen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at forsamlingen var beslutningsdyg-

tig. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden aflagde beretning om foreningens virke i 2019.  

 

Emnerne var bl.a. coronavirus, som i den grad har ramt foreningens aktiviteter, et fortsat 

faldende medlemstal, foreningens arrangementer i årets løb, og det nordiske samarbejde, 



 
 

 
 

 

 

             Side 2 

herunder den nordiske stipendiatkonference, som pt. er i fare. Der lød afslutningsvis en 

stor tak til Mads Balken Petersen for sine 4 år i bestyrelsen og til Anja Lintrup Sørensen, 

foreningens sektretær.  

Beretningen blev herefter godkendt, og den vil blive lagt på www.forsikringsforeningen.dk.  

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 

Efter en kort pause redegjorde formanden for det reviderede regnskab. Der var et overskud 

på 169.000 kr., men formanden lagde vægt på, at det ikke var bestyrelsens mål at skabe 

overskud, men derimod at bruge foreningens indtægter på gode arrangementer, der giver 

værdi for medlemmerne. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev 

godkendt.  

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2021 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent - 150 kr. årligt/pensionister 

kontingentfri. Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Behandling af foreliggende forslag 

Der var ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgik. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Mads Balken Petersen havde på forhånd meddelt, at han ønskede at udtræde af besty-

relsen – og kunne dermed ikke genvælges. Mads takkede for sin periode i bestyrelsen. 

 

Der var tre kandidater til bestyrelsesvalget: 

1. Bent Thomas Miedema, Alm. Brand (genvalg) 

2. Thomas Romer Nielsen, Forsikringsakademiet (genvalg) 

3. Anders Møllgard Carlsen, Swiss Re (genvalg) 

 

Der var tilslutning til valg af de tre foreslåede bestyrelsesmedlemmer.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen skulle konstituere sig efter mødet. 

 

4. Valg af revisor 

Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag om genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young, 

hvilket blev godkendt. 

 

5. Evt. 

Foruden bestyrelsen var der 2 medlemmer med til generalforsamlingen. Dirigenten gav 

gæsterne mulighed for at komme til orde inden mødets afslutning. Der var ingen spørgs-

mål. 

 

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig således: 
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Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark (formand) 
P&C Governance Manager Anders Møllgaard Carlsen, Swiss Re (næstformand) 
Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand 

Divisionspartner Charlotte Dietzer, Tryg 

Lærings- og udviklingskonsulent Thomas Romer Nielsen, Forsikringsakademiet. 

 


