
Finansforbundet Assurandørernes ordinære generalforsamling 6. maj 2022 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om kredsens virksomhed 

3. Orientering om Finansforbundet virksomhed 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

5. Indkomne forslag  

6. Vedtagelse af arbejdsprogram 

7. Personvalg 

a. Valg af formand for Finansforbundet Assurandørerne i lige år 

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

8. Fastsættelse af honorar og diæter 

9. Budget 

10. Eventuelt 

 

Referat: 

AD 1: Marianne Kjær blev valgt med applaus 

Formalia er på plads.  

AD 2:  

• Jørgen Lykke startede med at omtale kredsens formands- næstformandsseminar, som blev afholdt i 

sensommeren 2021. Formanden pointerede vigtigheden af at netværke, idéudveksle og sparre 

omkring eksempelvis overenskomster, ligesom han også glædede sig over afrapporteringen af 

arbejdet som pågår i Finansforbundets ansvarsområder – alt dette og mere til, danner det årlige 

seminar rammen om. 

• Trivselsundersøgelsen er et vigtigt redskab at have når vi er i dialog med selskaberne 

• Arbejdet i hovedbestyrelsen har i den forgangne periode bl.a. omhandlet; trivsel – senkarriere – 

kvinder i ledelse – trivsel under Corona – Uddannelser – salg af Kobæk Strand – Fremtidens forbund 

– indgået overenskomst med FinTech og samarbejde med FH, sidstnævnte har formanden (på 

vegne af kredsbestyrelsen) opponeret kraftigt imod. 

• Der bliver stadig indgået gode og givtige overenskomster i foreningerne til glæde for alle 

assurandører. 

• Kredsen har fantastisk samarbejde med Forsikringsforbundet, senest står vi sammen om at få 

agenter og mæglere til at organisere sig. Der er også et fint samarbejde med de øvrige kredse i 

Finansforbundet. 

• Om arbejdet i kredsens bestyrelse, nævnte formanden bl.a. at ERFA selvfølgelig prioriteres her, men 

juraproblematikker også bliver belyst, drøftet og besluttet 



Sluttelig takkede formanden alle i salen, ligesom han takkede for professionel hjælp fra forbundet centralt. 

 

AD 3: Steen Lund Olsen takkede for invitation og for middagen dagen før - Steen opfordrede alle til at møde 

op dagen før og deltage i middagen. 

Steen talte om høj aktivitet i alle henseender pga. krigen, som dog også skaber udvikling. Kigger man på 

ledighedsprocenten 2,2 så er den lav – fuldtidsbeskæftigede er steget. Steen er bekymret for dem som er 

ledige, fordi det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet når man er midt 50erne. A- kassen får ikke 

statsmidler til de unge de første 30 uger, men hjælper dem alligevel. FTF-a hjælper mange midaldrende 

videre. 

Steen har lige forhandlet OK i FTFa som arbejdsgiver, og det var en svær omgang, bl.a. set i lyset af Corona 

og krigen i Ukraine. Det som der kaldes på, er LØN. Arbejdsmiljø og stress er et stort issue og sat højt på 

ønskesedlen, og Steen mener bestemt at dette skal prioriteres. 

Steen nævnte at atypiske ansættelser, agenter mv., er formandskabet i Finansforbundet også indigneret 

over og mener bestemt at der skal gøre noget ved det.  

Steen sagde at FH (Fagbevægelsens hovedorganisation) skal nævnes i dette forum, til trods for modstand 

overfor samarbejdet. Vi har haft en lang debat om dette, sagde Steen og udtrykte stor ros til Jørgen Lykke 

for hans ærlige udmelding om assurandørernes holdning til det, ligesom han takkede Jørgen for at melde 

klart ud om holdningen mod medlemskab af FH – Steen roste også Jørgen for at sige: ”Nu er vi medlem, så 

det modarbejder vi selvfølgelig ikke”. Endelig mindede Steen om, at vi trods alt også kan melde os ud igen, 

hvis det viser sig slet ikke at være givtigt for os – måske AC også bliver interesseret i os, sagde han med 

smil. 

”Fra formandskabet i Finansforbundet skal lyde STOR tak til dig Jørgen og tak for dit engagement og din 

humor – du har ofte rollen som idémand, men skyder dem nogle gange hurtigt ned, med kærlighed kan man 

kalde dig hofnar OG koordinator. Nu skal du afslutte et kapitel, og det tror jeg du lykkes med. Tak for 

indsatsen og al held og lykke. Tak til hele KB for samarbejdet, det er værdsat” sluttede næstformanden i 

Finansforbundet sin beretning af. 

 

AD 4: Mogens gennemgik regnskabet og pointerede at det har været et godt 2021. Da assurandørerne 

fusionerede med Finansforbundet havde vi ca. 8 mil., det har vi stadig. 

Herefter blev regnskabet er godkendt. 

 

AD 5: Forslaget til vedtægtsændringen er udsendt lidt for sent, men delegationen tillod behandling af det 

alligevel. 

Formanden motiverede det, ved blandt andet at henvise til, at vi tidligere har heddet Assurandørkredsen, så 

det ligger mere mundret for de fleste. Herefter blev forslaget godkendt. Navnet er nu: 

Finansforbundet Assurandørkredsen. 

 

AD 6: Arbejdsprogrammet blev godkendt, dog er der enkelte redaktionelle ændringer som skal foretages. 



AD 7a: Afgående formand for Assurandørkredsen, Jørgen Lykke, motiverede Claus Nexø Jensen til 

formandsposten: Claus er meget dygtig, er meget engageret, han har de rette evner og mindset, derudover 

har Claus det rette hjerte til at føre kredsarbejdet videre” sagde Jørgen Bl.a. Sluttelig sagde Jørgen, at han 

er helt tryg ved at overgive stafetten. 

Claus blev valgt som formand med applaus. Tillykke til Claus. 

 

AD 7b: Boris Sönmez, Assurandørforeningen i Lokalforsikring og Kim Wolstrup, Assurandørforeningen i 

Codan, blev begge valgt som revisorer med applaus. 

Jesper L. Andresen, Assurandørforeningen i Tryg blev valgt som revisorsuppleant med applaus. 

 

AD 8: Mogens startede med at takke til Jesper L. Andresen for arbejdet som revisor i kredsen.  

Mogens sagde om budgettet at vi nærmer os nul på budgettet og det er fint. 

Der var en kommentar fra salen om at det virkede underligt at budgettere negativt, Mogens svarede at han 

ud fra de poster der er, ikke kan gøre andet end at budgettere negativt. 

Honorar og Budget blev herefter vedtaget med applaus. 

 

AD 9: Nyvalgte formand Claus, tog ordet og takkede for valget ligesom han takkede Jørgen for det store 

arbejde han har lagt i kredsen. Han sagde, at han kun kunne være en god næstformand fordi Jørgen havde 

været en god formand. Yderligere sagde han: ”Du kan trække sig tilbage med stolthed efter 12 år, du er helt 

din egen, du er myreflittig og har klare holdninger. Man er aldrig i tvivl om hvor man har dig – du er klar i 

mæglet, og det sætter jeg meget højt”. Claus var til GF i Codan og mærkede også her den opbakning 

Jørgen nød efter 50 år i Codan. Jørgen er værdsat og anerkendt såvel i Codan som i det faglige arbejde. 

”Du er med fordi du vil gøre en forskel for vores medlemmer, tusind tak” sluttede Claus 

 

Sekretæren for kredsen Pia Hansen overrakte blomster til Jørgen og takkede ham bl.a. for hans fantastiske 

måde at være leder på. 

 

STOR APPLAUS fra salen til afgåede formand Jørgen Lykke. 

 


