
 

 

 

 

Formanden, Søren Viltoft Baatrups beretning på generalforsamlin-

gen i Forsikringsforeningen tirsdag den 26. april 2022 

 

Velkommen til generalforsamling. Jeg skal indledningsvis igen beklage, at vi 

ikke kan fremlægge et regnskab – men vi er en del af huset her – så det har ikke 

været muligt. Men det råder vi bod på ved at afholde en ekstraordinær general-

forsamling senere. 2021 blev også for Forsikringsforeningen et corona-år.  

Hvis man skal sige det lidt firkantet, så har Foreningen jo tre kærneydelser: 

 

• Afholdelse af faglige arrangementer for Foreningens medlemmer 

• Udsendelse af stipendiater til de nordiske landes stipendiatkonferencer 

– eller selv afholde en sådan konference. 

• Udgivelse af Nordisk Forsikringstidsskrift sammen med de svenske og 

norske forsikringsforeninger. 

 

1. Arrangementer 

Vi måtte af gode grunde afstå fra at holde fysiske møder – men til gengæld fik 

vi sat en række webinarer i søen – og der må vi sige, at der ramte vi noget, det 

fungerer godt. Vi kan se, at vi får mange flere tilmeldinger – og vi når også ud 

til vest for Valby Bakke – hvilket har været et problem med de fysiske møder. 

Møderne har været meget forskellige – lige fra spørgsmål om revision af vare-

gruppeskemaer, om brand, om vores længere levealder og hvad det har af kon-

sekvenser for vores pensioner. 

Vi forsatte trenden her i 2022 – og har sågar afholdt et webinar på engelsk med  

en taler fra SwissRe. 

 

2. Konference 

Vi skulle have afholdt vores 2020-konference i 2021 – men måtte allerede i for-

året 2021 erkende, at der ville Corona endnu engang spænde ben – og vi udsatte 

den derfor til efteråret 2022. 

 

Men – i marts i år måtte vi indse, at vi ikke turde binde an med den planlagte 

konference – for rigtigt mange spillere i forsikringsbranchen havde udbudt se-

minarer, konferencer m.v. med næsten enslydende indhold – og så begyndte vi 

i bestyrelsen at føle, at vi stod i en situation, hvor vi skulle bruge megen tid og 

kræfter – og ikke mindst penge – på noget, hvor der ikke kom særligt mange. 

Det var ikke så motiverende – så vi besluttede at aflyse konference i god tid – og 

give vores nordiske venner besked. Det var der stor forståelse for – men vi har 

så til gengæld givet håndslag på, at vi holder noget i 2024. 
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3. Nordisk Forsikringstidsskrift 

Det sidste ben, som vi står på, er Nordisk Forsikringstidsskrift – NFT – som er 

et fælles nordisk barn med en svensk hovedredaktør. Det er vi ret stolte af – og 

jeg vil gerne rette en stor tak til vores danske redaktør Claus Tønnesen for at 

hans store arbejde med at skaffe og skrive artikler. Kan roligt sige, at opgaven 

med at fremskaffe artikler ikke er blevet nemmere over årene. 

 

Nordisk Forsikringstidsskrift gennemgik i 2021 en stor revision i anledning af 

100 års jubilæet – det har fået et flot og gennembearbejdet design. 

 

Vi gennemførte en læserundersøgelse i 2021 – og en ny er på trapperne senere 

i 2022 for bl.a. samle op på tilbagemeldingerne. 

 

Hvad byder 2022 så på ?  

 

Det er bestyrelsen agt at fortsætte med at tilbyde medlemmer et varieret udbud 

af webinarer – men vi tror også, at medlemmerne har lyst til at mødes fysisk for 

at dyrke både netværk – og det sociale i at ses efter to år med Corona.  

Men vi må erkende, at et møde kl. 16.30 i København kan være en udfordring, 

hvis man skal ind fra forstæderne – og måske oveni købet skal nå at hente børn 

bagefter – måske skal det være et morgenmøde i stedet. 

 

Mere strukturelt er vi også gået i gang med at se på, hvordan vi skal fungere 

fremadrettet – i forhold til medlemmer og økonomi. Det var en drøftelse vi også 

havde i 2020 – men lagde på hylden da vi fokuserede på at få nogle arrange-

menter stablet på benene. Når vi er mere konkrete skal I naturligvis nok høre 

mere om det. 

 

Men intet varer evigt – og nu mener vores næstformand Anders, at nu er det tid 

til at trække sig efter mange års indsats. Det er jeg personligt rigtig ked af – men 

vil gerne sige dig en stor og varm tak for din indsats – og dine værdifulde inputs 

på vores møder. 

 

Men ”farvellernes” tid er ikke forbi endnu – Anja stoppede som vores sekretær 

sidst på året i 2021 – og i stedet trådte Sarah til – og det var vi rigtigt glade for 

– men …. På mandag tiltræder Sarah en stilling som skadebehandler i et forsik-

ringsselskab – så den glæde varede kort. Men stor tak for din hjælp og indsats 

– og pøj pøj med dit nye job. 

 

Men til alle jer andre – tak for et godt samarbejde – det sætter jeg stor pris på. 

 



 

 

 

 

Side 3 

 

 


