
                                                                                                                              Pharmaforsikring 

 

Pharmaforsikrings ordinære generalforsamling 7. juni 2021 – afholdt på 

det Kgl. Bibliotek for bestyrelsen og for medlemmer via Zoom 

Referat 

 2021 - 1696 -  Sandra Scharstein Vindelin - 09-06-2021 

 

Til stede: 
Niels Kristensen, formand 
Henriette Sidenius, næstformand 

Dorthe Seitzberg, bestyrelsesmedlem 
Mads Korsholm, 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.  
 
Afbud: 

Jakob Tjelum, bestyrelsesmedlem 
 
Sekretariat: 
Sandra Scharstein Vindelin, referent 
 
Ekstern: 

Eva Meiling, dirigent – Virum Torv advokater 

Susanne Arnfred, revisor - Deloitte 
 
 
 
1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling og indstillede til 
generalforsamlingen at Eva Meiling valgtes til dirigent.   
 

Advokat Eva Meiling blev valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.  

 

 

2. Bestyrelsens årsberetning 

Formanden berettede at det har været et konstruktivt forløb ifm. beslutningen og 

processen for opløsningen af foreningen. Der udestår fortsat at afhænde de 

resterende feriehuse, hvorefter foreningen kan opløses endeligt.  

 

Formanden fortsatte og fortalte at der formentlig skal afholdes generalforsamling i 

2022 også, hvor regnskab for 2021 skal vedtages. 

 

Ferieboligerne på Bornholm og Hovden i Norge er solgt. Lucca var tæt på at blive 

solgt, men køber trak sig desværre.  



 

 

 

 

Mægleren for Le Broc 17+23 i Frankrig går i gang med fremvisninger igen. Mægler 

fortæller at der åbnes mere for rejser og er fortrøstningsfuld overfor at der 

kommer mere gang i processen og flere fremvisninger i den kommende tid.  

 

Formanden takkede for samarbejdet i bestyrelsen.  

 

Dirigenten spurgte om der var nogen der havde kommentarer til beretningen. 

Peer kommenterede at man burde markedsføre ferieboligen i Lucca for at gøre 

opmærksom på at lejligheden sælges.  

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  

Susanne, revisor deltog via Zoom og fortalte at gennemgangen af regnskabet er 

af mere formel natur.  

 

Resultatet som foreningen kommer ud med er på 856 t.kr. i overskud. Der er 

færre aktiviteter grundet COVID-19 og de intentioner der er med foreningen. 

Resultatet er mod et resultat på 1,2 mio. kr. året før. Det er primært værdipapirer 

og ferieboliger som udgør balancen. Balancesummen er på 21 mio. kr. 

 

Genvundne afskrivninger skal beskattes til næste års regnskab. 

 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om regnskabet kan godkendes. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.  

 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Budgettet er grundet foreningens situation et afviklingsbudget. Det er fortsat 

vanskeligt at vide den endelig salgspris for ferieboligerne der endnu ikke er solgt. 

Formanden berettede at bestyrelsen tidligere har foreslået at lægge en udgift ind 

til forsikringsmægler, i det både Pharmadanmark og Apotekerforeningen har valgt 

at benytte samme mægler. Det har bestyrelsen valgt at sætte 2 x 75 t.kr. af til i 

budgettet. Det ligger derfor i ’forsikringsmægler posten’ i budgettet.  

 

Dan spurgte til advokatomkostninger. Den omkostning skal deles mellem 

foreningerne. Dan foreslog at advokatomkostninger lægges ind i budgettet. 

Derudover skal den ekstra udbetaling på Erhvervssiden fra Tryg sættes ind i 

budgettet, når beløbet er modtaget fra Tryg.  

 

Dirigenten spurgte om generalforsamlingen kunne godkende budgettet med de 

ekstra poster. Generalforsamlingen godkendte budgettet.  

 

5. Fastsættelse af eventuelt kontingent 

Der er ingen kontingent.  

 

6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne 

Formanden foreslog at honoraret til bestyrelsen fortsætter som det der er 

gældende. Det blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

7. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen forslag.  

 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Dorthe, Henriette og Jakob er på valg.  



 

 

 

 

Dorthe og Henriette genopstiller. Peer indstilles som ordinært medlem. 

 

Dorthe, Henriette og Peer blev valgt til bestyrelsen. Der blev ikke valgt nogen 

suppleanter.  

 

Niels takkede Jakob for samarbejdet ift. hans rolle i bestyrelsen.  

 

9. Valg af revisor 

Dirigenten spurgte til valg af revisor, da der fortsat skal laves budget indtil 

foreningen er opløst. Bestyrelsen indstiller Susanne Arnfred fra Deloitte. 

Generalforsamlingen valgte Susanne Arnfred, Deloitte som revisor.  

 

10. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt.  


