
 
 

Kort nyt fra den ordinære generalforsamling 
 

 
 

Onsdag den 25. april 2018 kl. 11.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Popermo. 

 

Bestyrelsesformanden, Torkil Hattel, indledte med at fremlægge beretningen for 2017.  

 

Strategien for de nærmeste år er at sikre medlemsvæksten, bl.a. ved at tilbyde medlemmerne nemme og 

hurtige løsninger, og Popermo appen, som blev introduceret i oktober 2017, er netop et eksempel på en 

digital løsning, som gør selvbetjeningen nem og hurtig for medlemmerne.   

 

Efterfølgende blev Popermos lønpolitik vedtaget af generalforsamlingen, se politikken her, og bestyrel-

sens og direktionens aflønning blev fremlagt.  

 

Herefter præsenterede direktør Henrik Boysen det seneste tiltag i Popermo – PopermoPanelet. Panelet er 

et frivilligt organ på 20 – 200 deltagere uden beslutningskompetence. Panelet skal være et redskab til at 

fastholde og udbygge relationen mellem medlemmer og Popermo og afdække medlemmers holdninger, 

ønsker og forventninger til fremtidens produkter og services. Panelet forventes at gå i luften enten lige før 

eller lige efter sommerferien.  Direktøren opfordrede forsamlingen til enten selv at tilmelde sig panelet 

eller opfordre driftige kolleger til at tilmelde sig.  

 

Adm. direktør John Rasmussen fik herefter ordet og præsenterede regnskabet for 2017. Forskellige fakto-

rer har påvirket tallene: 

 

- Flere medlemmer  + 0,8 % 

- Flere policer  + 2,1 % 

- Flere skader  + 1,3 % 

- Enkelte skadetyper – årsrejse Erstatningsprocent er steget fra 102 til 109 

Skadeantallet +31 % 

Gennemsnitsskaden – 14,5 % 

- Effektiv skadebehandling Automatiseringer 

- It-udgifter  Tilbage på forrige års niveau 



 
 

 

Årets resultat blev 7,854 mio. kr., som i sig selv er tilfredsstillende, men årets forsikringstekniske resultat 

blev minus 9,5 mio. kr., hvilket isoleret set ikke er tilfredsstillende. Det positive resultat skyldes investerin-

gerne.  

 

 
Generalforsamlingen besluttede at henlægge overskuddet til reservefonden.  

 

Ved valget til bestyrelsen i kredsene 7-12 blev Torkil Hattel enstemmigt genvalgt for en 4-årig periode.  

 

Ved valget af et bestyrelsesmedlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen ønskede det nuvæ-

rende bestyrelsesmedlem, Jan Iversen, ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslog valg af Jakob Nyborg, 

pensioneret revisor fra EY. Jakob Nyborg blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode.  

 

Også i 2018 vil Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab v/Allan Lunde Pedersen, varetage revisi-

onsopgaven i Popermo. 

 

Formanden meddelte afslutningsvis datoerne for  

 

 Delegeretmøde: torsdag den 22. november 2018   

 Generalforsamling: onsdag den 24. april 2019 

 

 

 


