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Pharmaforsikrings ordinære generalforsamling 13. juni 2022 – afholdt på Zoom 

Referat 

 2021 - 1696 -  Sandra Scharstein Vindelin - 13-06-2022 

 

Til stede: 
Niels Kristensen, formand 
Henriette Sidenius, næstformand 
Dorthe Seitzberg, bestyrelsesmedlem 
Rikke Løvig Simonsen, bestyrelsesmedlem 
Susie Ekstrand, repræsentant for Pharmadanmark 
Dan Rosenberg Asmussen, repræsentant for Danmarks Apotekerforening 
Peer Nørkjær, suppleant til bestyrelsen 
 
Der var ingen medlemmer af Pharmaforsikring tilmeldt til generalforsamlingen.  
 
Sekretariat: 
Sandra Scharstein Vindelin, referent og dirigent 
 
Ekstern: 
Susanne Arnfred, revisor - Deloitte 
 
 

 
1. Valg af dirigent 

Niels bød velkommen til den ordinære generalforsamling og indstillede til 
generalforsamlingen at Sandra Vindelin valgtes til dirigent.   
 
Sandra Vindelin blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i 
overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen blev indkaldt 4-6. maj i 
Apotekerforeningens og Pharmadanmarks hjemmeside, nyhedsbreve og 
medlemsblade og skal iflg. Vedtægterne indkaldes med 3 ugers varsel.  
 
 

2. Bestyrelsens årsberetning 
Dirigenten gav ordet til formanden. Niels berettede at foreningen er under afvikling 
og de fleste ejendomme i foreningen er solgt. Der udestår en lejlighed i Le Broc i 
Frankrig, som forventes at blive solgt snarest. Prisen er justeret med 20.000 euro og 
er dermed sat ned til 265.000 euro, ca. 2 mio. dkk. Det var efter anbefaling fra 
mægleren ift. Hvordan markedet er.  
 
Sandra fortalte at der ifølge mægleren er flere interesserede i lejligheden og særligt 
en hollandsk familie. Efter aftale med mægleren har mægler fået lov til at tilbyde 



 

 

 

særligt interesserede at de kan låne lejligheden 2-3 dage, som et led i 
salgsprocessen. Mægleren står for hele processen i de tilfælde hvor det bliver 
tilbudt.  
 
Niels fortsatte at der er en uafklaret skattesag med Le Broc 23, som er solgt. I den 
forbindelse er der engageret en skatterådgiver, som hjælper med at afklare om 
foreningen kan søge om hele eller dele af beløbet tilbagebetalt. Det drejer sig om 
46.000 euro, som er betalt til det franske skattevæsen. Foreningen håber at få en 
skattefritagelse og arbejdet med skatterådgiveren vil formentlig komme foreningen 
til gavn, når den sidste lejlighed sælges. Skatterådgiveren får 3000 euro for 
arbejdet.  
 
Derudover har der ikke været nogen aktiviteter i selskabet. De fleste midler er 
frigivet.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  
Susanne, revisor fortalte at gennemgangen af regnskabet er af mere formel natur. 
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formandens beretning. Det fremgår 
af regnskabet at der er en frivillig likvidation i gang i foreningen.  
 
Det betyder at regnskabet i stor udstrækning ligner det regnskab, som er 
gennemgået tidligere år. Der er en blank ledelsespåtegning. Man forventer at den 
sidste ejendom sælges snarest, hvilket der er taget højde for i regnskabet. Der er et 
overskud på 10 mio. dkk i foreningen hvilket bl.a. skyldes salg af ejendomme.  
 
På passiv siden er der 13 mio. dkk til videre uddeling. I noterne redegøres der for 
likvidationen af foreningen. Susanne fortsatte med protokollen. Den overordnede 
konklusion er at regnskabet er retvisende og er aflagt efter de principper der er 
fastlagt. Næste år forventes det at regnskabet bliver et afsluttende regnskab.  
 
Dirigenten spurgte generalforsamlingen om regnskabet kan godkendes. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.  
 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
Niels fortalte at der ikke er budget grundet likvidationen. De poster der er i 
foreningen er kendte poster som fx til administration. Der forventes ikke andre 
poster i det kommende år.  
 

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent 
Der er ingen kontingent.  
 

6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne 
Niels foreslog at der ikke udbetales honorar til bestyrelsen grundet at der ikke er 
nogen særlig aktivitet for bestyrelsen. Henriette foreslog at der fortsat udbetales 
honorar til formanden i en størrelsesorden svarende til det honorar som 
bestyrelsesmedlemmer normalt modtager. Niels takkede for forslaget og foreslog at 
honoraret udbetales svarende til hvornår foreningen opløses endeligt, således at 
der ikke udbetales fuldt honorar for fx et halvt års arbejde. Generalforsamlingen 
godkendte at der udbetales 15.000 dkk til formanden.  
 



 

 

 

7. Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen forslag.  
 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Rikke og Dorthe Seitzberg er på valg i 2022. Dorthe var ved en fejl i 2021 på valg, 
men skulle først genvælges i 2022.  
 
Dorthe genopstiller. Rikke genopstiller ikke. Dorthe blev genvalgt. Niels takkede 
Rikke for sin deltagelse i bestyrelsen og det tilhørende arbejde.  
 
Bestyrelsens sammensætning består nu af Niels Kristensen, Dorthe Seitzberg, 
Henriette Sidenius og Peer Nørkjær samt en repræsentant fra hver forening hhv. 
Dan Asmussen og Susie Stærk Ekstrand. 
 

9. Valg af revisor 
Dirigenten informerede om at bestyrelsen indstiller Susanne Arnfred fra Deloitte 
som revisor for foreningen. Generalforsamlingen godkendte Susanne Arnfred, 
Deloitte som revisor.  
 

10. Eventuelt  
Niels foreslog at bestyrelsen markerer den endelige afvikling af Pharmaforsikring 
med en frokost eller middag, hvor bestyrelsen samles. Bestyrelsen var enige i 
forslaget.  
 
 
 
 
Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen et konstituerende møde. Niels 
fortalte at det tidligere har været omtalt at formandsposten skulle gå på tur. 
Grundet omstændighederne med foreningen og at der er givet en fuldmagt til Niels, 
som formand for foreningen og som benyttes ifm. Salg af den sidste ejendom, så 
foreslog Niels at han fortsætter som formand for Pharmaforsikring. Bestyrelsen var 
enige i Niels’ forslag.  
 
Niels Kristensen blev valgt som formand og Henriette Sidenius blev valgt som 
næstformand.  
 
Bestyrelsen består nu af Niels Kristensen (formand), Henriette Sidenius 
(næstformand), Dorthe Seitzberg og Peer Nørkjær samt en repræsentant fra hver 
forening hhv. Dan Asmussen og Susie Stærk Ekstrand. 
 


