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Referat af generalforsamling 2021 

Mødet blev afholdt online via Teams tirsdag den 20. april 2021 kl. 17-18. 

 

Referent: Anja Lintrup Sørensen, Forsikring & Pension 

 

Dagsorden  

1.   Valg af dirigent 

2.   Formandens beretning 

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 

4.   Fastlæggelse af kontingent for 2022 

5.   Behandling af evt. indkomne forslag 

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7.   Valg af revisor 

8.   Eventuelt  

 

1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og indledte med at forslå Claus Tønnesen, Forsikring 

& Pension som dirigent. Det var der tilslutning til. 

 

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

dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.  

2. Formandens beretning 

Dirigenten gav ordet til formanden, som herefter aflagde sin beretning om forenin-

gens virke i 2020. Formanden kom omkring foreningens tre kerneopgaver. 
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Side 2 

1. Medlemsaktiviteter 

Foreningen har måtte gentænke sine aktiviteter pga. Corona. Der er afholdt 6 

webinar siden sidste generalforsamling, og der er et nyt på vej om varegruppe-

skemaet den 27. april. Medlemmerne har taget godt imod webinarer, selvom der 

ikke er de samme muligheder for at netværke. Der lød en tak til foreningens se-

kretær, Anja Lintrup Sørensen, for at hjælpe med praktikken. Formanden håbede 

på, at det snart at lade sig gøre med fysiske arrangementer, men webinarer kom-

mer til at fylde mest i resten af 2021.  

 

2. Stipendier 

I 2020 skulle vi stå for den nordiske stipendiatudveksling/konference om grøn 

omstilling. Desværre blev den udskudt, og nu ser vi os nødsaget til at flytte den 

endnu et år til september 2022 – dels fordi de nordiske lande ikke er i stand til at 

få ansøgere nu, og for at undgå et stort økonomisk tab, hvis vi må aflyse i sidste 

øjeblik.  

 

3. Nordisk Forsikringstidsskrift 

Bladet står overfor en modernisering, og der igangsættes en læserundersøgelse. 

Formanden opfordrede de tilmeldte til at deltage på nft.nu. Der lød en tak til for-

eningens redaktør Claus Tønnesen.  

 

Beretningen blev herefter godkendt, og den vil blive lagt på https://www.forsik-

ringsforeningen.dk/.  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 

Formanden fremlagde i sin beretning hovedpointerne fra regnskabet. Med sine ca. 

280 medlemmer finansieres foreningen af et medlemskontingent og et frivilligt 

bidrag. Omkostningerne er faldet sidste år, særligt fordi det ikke har været muligt 

at afholde fysiske arrangementer, og der var et overskud på ca. 191.000 kr.  

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet Det var der ikke, og 

regnskabet blev godkendt. Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen, med 

generalforsamlingens godkendelsen, var forpligtet til at underskrive regnskabet, 

hvilket formanden oplyste ville ske elektronisk efter generalforsamlingen. 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2022 

Formanden foreslog et uændret kontingent på 150 kr. om året. Det blev vedtaget. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag, hvorfor punktet udgik. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Som det fremgår af indkaldelsen, er Søren Viltoft Baatrup og Charlotte Dietzer på 

valg. Bestyrelsen havde på forhånd indstillet til, at de genvælges. Det blev god-

kendt, og bestyrelsen skulle konstituere sig efter mødet. Formanden gjorde op-

mærksom på, at bestyrelsen arbejder på at finde et bestyrelsesmedlem inden for 

liv-området. 

  

https://nft.nu/sv
https://www.forsikringsforeningen.dk/om-os/generalforsamlinger/
https://www.forsikringsforeningen.dk/om-os/generalforsamlinger/
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Side 3 

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig således: 

• 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, Forsikringsakade-

miet. 

7. Valg af revisor 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at foreningen betjenes af Forsikring & Pension 

og fremlagde bestyrelsens forslag om at fortsætte med at benytte deres revisor, 

som p.t. er Ernst & Young. Det blev godkendt. 

8. Eventuelt 

Dirigenten opfordrede afslutningsvis, i sin egenskab af redaktør for Nordisk For-

sikringstidsskrift, de deltagende til at komme med idéer til artikler. Formanden 

gjorde samtidig opmærksom på, at foreningen også gerne modtager idéer/emner 

til arrangementer. 

 

Charlotte Hougaard kvitterede for det gode arbejde og gode webinarer. Forsik-

ringsforbundet informerer allerede deres medlemmer om Forsikringsforeningen. 

Hun tog imod Claus Tønnesens opfordring om at reklamere for, at man kan sende 

evt. idéer til artikler i Nordisk tidsskrift til redaktør Claus Tønnesen på ct@forsik-

ringogpension.dk.  

mailto:ct@forsikringogpension.dk
mailto:ct@forsikringogpension.dk

