
 

 

 

 
 

 

 
 
12. MAJ 2020 
PH 
201900587 
 

CVR-NR 15320613 

 

 

 

 

ASSURANDØR KREDSENS ORDINÆRE  
GENERALFORSAMLING, FREDAG DEN 1. MAJ 2020  
VIA ZOOM- MØDE 

 
1. Valg af dirigent 

2. Beretning om kredsens og Finansforbundets virksomhed 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag  

5. Vedtagelse af arbejdsprogram 

6. Personvalg 

a. Valg af formand for Assurandør Kredsen i lige år 

b. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for det kommende regn-

skabsår 

7. Budget og fastsættelse af honorar og diæter 

8. Eventuelt 

DAGENS PROGRAM 

 
 
Kl. 10.00 – 12.00 Ordinær generalforsamling  
 
AD 1: En enig bestyrelse indstillede Marianne Kjær, som blev valgt til dirigent 
 
AD 2: Formandens beretning omhandlede følgende punkter: 
 
Formandsskifte 
Jørgen Lykke takkede tidligere formand Carsten Nielsen for hans store arbejde 
og engagement i kredsen og ønskede Carsten al held og lykke fremover. 
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OK 2020 
Her fortalte formanden om nogle af hovedtrækkene i overenskomsten 

 Teknisk svigt 
 Minimumsløn +6 % over 3 år 
 Ferieoverførsel 
 Forhøjelse af uddannelsesbidrag 
 Pensionsbidragssats forhøjes til 16,9 % over 3 år 
 Forbedring af gruppelivsforsikring 98312 
 Trivselskonsulenter 

 
Året der gik 

 Agenter i Tryg, optager os en del 
 Skift af samarbejdspartnere i hhv. Danske Bank, Nordea og Velliv 
 Sag i retten vundet og resulterede i kr. 2 mill. til forurettede 
 Ansvarsområderne afvikles forud for landsmødet i efteråret 
 Der er indgået en række fine lokaloverenskomster 
 Mæglere og lønsumsafgift 
 Vi har fået ny branding i Finansforbundet og dermed nyt logo og navn 
 Vi skal være et mere grønt forbundshus og tage ansvar for bæredygtig-

hed 
 
Trivselsundersøgelse 2019 

 Vores egen trivselsundersøgelse viser stadig at mange assurandører tri-
ves dårligt 

 Der er også lavet en trivselsundersøgelse for hele forbundet 
 
Formands- næstformandsseminar Horsens 

 Her vægtede vi trivsel og netværk – vi havde hjælp fra firmaet Lykke & 
Co. til at løse opgaver via samarbejde 

 
Forsikringsforbundet 

 IDD 
 Der er et godt samarbejde mellem Assurandør Kredsen og Forsikringsfor-

bundet – vi erfaringsudveksler og holder 2 årlige, fysiske møder 
 
Corona 

 Der er indgået aftaler mellem Finansforbundet og FA, ligesom der er ind-
gået lokale aftaler i vores selskaber, de skal sikre økonomisk neutralitet 
og sikre fleksibilitet i denne tid 

 Der er afholdt digitalt kredsbestyrelsesmøde, det er gået godt, men det 
sociale aspekt mangler 

 Folkemødet 2020 på Bornholm, er aflyst. Vi håber at kunne deltage næ-
ste år 
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Tak 
 Stor tak til kredsbestyrelsen for gode initiativer og ikke mindst gode dia-

loger 
 Stor tak til Rasmus og Marianne, forhandling for professionel hjælp ifm. 

fagligt arbejde 
 Stor tak til Ole & Mogens for samarbejdet i formandskabet 
 Tak til Pia for at varetage administrative opgaver for kredsbestyrelsen 

 
AD 3: Mogens Edvard Pedersen gennemgik regnskabet, som herefter blev god-
kendt. 
 
AD 4: De indkomne forslag til vedtægtsændringer blev alle enstemmigt godkendt 
 
AD 5: Arbejdsprogrammet blev vedtaget 
 
AD 6: Personvalg 

a) Jørgen Lykke, Codan blev valgt til formandsposten, med applaus 
b) Jens Ole Petersen, Topdanmark og Kim Wolstrup, Codan blev begge gen-

valgt som revisorer – applaus 
Jesper L. Andresen, tryg blev valgt som revisorsuppleant – applaus 

 
AD 7: Mogens Edvard Pedersen gennemgik budget og fastlæggelse af honorar, 
som herefter blev godkendt. 
 
AD 8: Intet under eventuelt 
 
Dirigent Marianne Kjær takkede for en godt gennemført generalforsamling og 
gav orden til formanden. 
 
Jørgen Lykke takkede Marianne for at føre os professionelt gennem generalfor-
samlingen, derefter takkede han alle deltagere, både delegerede og gæster. 
 
 
 
 
  


