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Referat generalforsamling 2022 

Mødet blev afholdt tirsdag den 26. april 2022 kl. 17-18 i Forsikring & 

Pension, idet ingen medlemmer have udnyttet muligheden for at deltage i 

mødet via Teams. 

 

Referent: Sarah D. Sørensen, F & P 

 

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, For-

sikring & Pension, som dirigent. Det var der tilslutning til. 

 

Dirigenten oplyste, at regnskabet endnu ikke var færdigt. På den baggrund 

accepterede de tilstedeværende medlemmer, at generalforsamlingen gen-

nemførtes på betingelse af, at bestyrelsen indkalder til en supplerende ge-

neralforsamling, så snart det reviderede regnskab foreligger. 

 

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

og at dagsordenen -med forbehold for punktet om godkendelse af regnskabet 

for 2021 - var i overensstemmelse med vedtægterne.  
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Side 2 

2. Formandens beretning 

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

eningens virke i 2021. 

(Formandens beretning ligger på Forsikringsforeningens hjemmeside (link hér) 

 Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 

Punktet udgik, da regnskabet ikke var klar. 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2023 

Uændret. 

5. Behandling af evt. indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag, hvorfor punktet udgik. 

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Anders Møllgaard Carlsen stillede ikke op til genvalg. På valg var Anina 

Grell fra Swiss Re. Hun er senior client manager i Swiss Re på livsiden. 

Anina blev valgt ind i stedet for Anders, og er nu nyt bestyrelsesmedlem i 

Forsikringsforeningen. 
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Side 3 

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig såle-

des: 

• Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark (formand) 

• Senior client manager Anina Grell, Swiss Re 

• Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand 

• Divisionspartner Charlotte Dietzer, Tryg 

• Lærings- og udviklingskonsulent Thomas Romer Nielsen, Forsikringsaka-
demiet. 

2. 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. 

3. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 


