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Den 6. april 2019, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i LB Foreningen på
adressen Kompagnistræde 39, 1208 København K.
Dagsorden var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med redegørelse for driften i datterselskabet
LB Forsikring A/S
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2018
4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen
6. Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
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Bestyrelsesformanden Carsten Mørck-Pedersen bød velkommen til ordinær generalforsamling i LB Foreningen, hvorefter generalforsamlingen blev indledt med fællessangen
”Anemonesangen”.
Ad dagsordenens punkt 1)
Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen indstillede LB Forsikrings advokat Lisa Reinholt som dirigent, og da der ikke var andre kandidater til posten og generalforsamlingen
ikke havde indvendinger herimod, blev advokat Lisa Reinholt valgt som generalforsamlingens dirigent.
Advokat Lisa Reinholt takkede for valget og oplyste, at hendes første opgave som dirigent
var at påse, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik herefter kravene til indkaldelsen i vedtægternes § 10 og majoritetskravene i vedtægternes § 12.
Dirigenten konstaterede på den baggrund og med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen kunne konstateres for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold
til dagsordenen.
Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.
Dirigenten foreslog, at man behandlede punkterne 3) og 4) samlet, hvilket generalforsamlingen ikke havde indvendinger imod.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ville være mulighed for, at delegerede og tilmeldte medlemmer kunne komme til orde under punkt 8).
Herefter gav dirigenten ordet til bestyrelsesformanden.
Ad dagsordenens punkt 2)
Herefter aflagde bestyrelsesformanden bestyrelsens beretning, herunder blev følgende
emner gennemgået:
(i) LB Foreningen
• Året, der gik
•

Delegeretforsamlingen
o Fokus på medlemsdemokratiet
o Valget til LB Foreningens generalforsamling

•

LB Foreningens uddelinger og socialt virke
o LB Foreningens uddelinger
o LB Fondens uddelinger

•

Understøttelseskassen

•

LSU

•

LB Foreningens Fonds uddelinger

•

Lokal sponsorering

•

Skolekunst, rejselegater etc.

(ii) LB Forsikring
• Justeringer i organisationen
•

Strategi mod 2022

•

Markedssituationen

•

Produktnyheder og produktændringer

•

Organisationer og partnerskaber

•

Årets skadebegivenheder

•

Ankenævnsstatistik

•

Medvind

•

Loyalitetsrabat

•

Kommunikation og marketing

•

Fremtidsudsigterne

(iii) Ledelsens honorering
Formanden redegjorde bl.a. for, at man i den mundtlige beretning skal redegøre for
ledelsens honorering og aflønning for det forudgående regnskabsår og for det forventede honorar- og aflønningsniveau for i år og næste år.
For regnskabsåret 2018 står oplysningerne i årsrapportens side 34. For så vidt angår
bestyrelsens honorering for indeværende år behandles dette særskilt under dagsordenens pkt. 6. Som det fremgår, lægges der alene op til en mindre indeksregulering (1,95
%) svarende til den almindelige lønudvikling i forsikringsbranchen. For næste år forventes samme honorarniveau, dog også her med en tilsvarende indeksregulering.

For direktionen er der ikke en selvstændig aflønning gennem LB Foreningen. Direktionen aflønnes gennem LB Forsikring, og der foretages refusion for det ressourcetræk,
som LB Foreningen måtte have haft. Der er ikke planer om at ændre herpå for det kommende år.
--oo0oo-Dirigenten oplyste, at der herefter var mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til beretningen.
Jørgen Stampe (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) takkede for en positiv og optimistisk
bestyrelsesberetning og fremhævede, at det var dejligt at høre, at det går godt i LB. Jørgen
Stampe henviste til kommunikationen mellem bestyrelsen og de delegerede og ville gerne
vide, hvornår de delegerede bliver inddraget. Han anførte således herunder, at det ikke stod
helt klart for ham, om, og i givet fald hvilken strategi bestyrelsen har besluttet, ligesom det
heller ikke stod klart for ham, om LB kan tydeliggøre samspillet mellem ansvaret for hinanden som medlemmer og LB’s generelle samfundsansvar.
Jørgen Stampe fremhævede bl.a., at han med stor glæde havde læst om arbejdet med CSR i
den skriftlige beretning, hvor det fremgår, at LB allerede har integreret FN’s 17 verdensmål
som styringsmekanisme for arbejdet med samfundsansvar som en naturlig forlængelse af
LB’s medlemskab af UN Global Compact, hvor LB har forpligtet sig på menneskerettigheder,
arbejdstagerretigheder, klima, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. Jørgen
Stampe var meget tilfreds med udvælgelsen af de fire verdensmål (sundhed/trivsel, kvalitetsuddannelse, bekæmpelse af ulighed og klimaforandringer), og det at LB vil integrere arbejdet med at nå de fire verdensmål i driften og udviklingen af forretningen.
Jørgen Stampe ville gerne vide, om de delegerede vil blive inddraget i arbejdet med LB’s
strategi, således som der efter hans opfattelse var blevet lagt op til på delegeretdagen.
Formanden takkede Jørgen Stampe for at læse tingene grundigt igennem. Han oplyste, at
der for så vidt angik strategien er tale om en igangværende proces, og at de delegerede vil
blive orienteret nærmere på delegeretdagen i august 2019. Videre fremhævede formanden,
at den nye strategi bliver præsenteret senere på året, hvor bl.a. det nye it-system IDIT giver
en række nye muligheder for LB’s medlemmer.
Jørgen Stampe (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) takkede for svaret og fremhævede, at
han blot gerne ville gøre opmærksom på synergieffekten mellem det, at LB er synlig på
samfundsansvar, og at man i LB passer på hinanden som medlemsejet selskab. Han anførte
bl.a., at der kunne være fare for, at LB lukkede sig om sig selv og medlemmerne og nok
passede på hinanden, men glemte samfundsansvaret.
Adm. Direktør Anne Mette Toftegaard takkede Jørgen Stampe og fremhævede, at samfundsansvaret er et område, som man har stort fokus på. Samtidig gjorde Anne Mette

Toftegaard opmærksom på, at bestyrelsens beretning som bekendt er bagudrettet og derfor
i mindre grad koncentreret om den fremtidige strategi.
For så vidt angik strategi og det fremhævede med hensyn til at sikre, at LB ikke lukker sig
om sig selv og medlemmerne og glemmer omverdenen, svarede Anne Mette Toftegaard, at
LB er meget velegnet til også at passe på det omgivende samfund. Alene det at være medlemsejet, hvor pengene skal tilbage til medlemmerne, sammenholdt med den tidsånd vi
lever i, hvor man deler sociale og økonomiske fællesskaber, passer rigtig godt til de drøftelser, der skal være i LB. Hun fremhævede, at bestyrelsen allerede har vedtaget CSR-strategier og har indgået partnerskaber som ”Lær for Livet” og ”Skolepatruljer”, hvor der tages
hånd om mange andre end blot LB’s medlemmer. Anne Mette Toftegaard fremhævede, at
direktionen allerede har taget hul på disse drøftelser med de delegerede på delegeretdagen, og at det vil man også gerne gøre fremadrettet.
--oo0oo-Dirigenten forespurgte, om der var flere bemærkninger til den mundtlige beretning, hvilket
ikke var tilfældet.
Dirigenten konstaterede herefter, at emnerne var besvaret og belyst i det omfang, det var
muligt, og da generalforsamlingen ikke havde yderligere spørgsmål eller bemærkninger til
beretningen, konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning
med de bemærkninger, som allerede var faldet.
#Pause#
Ad dagsordenens punkt 3 og 4)
Administrerende direktør Anne Mette Toftegaard gennemgik herefter årsrapporten 2018,
herunder blev følgende emner gennemgået:
1. Årsrapporten
Anne Mette Toftegaard redegjorde for, at man udover årsrapporten for LB Foreningen igen i år har valgt at udarbejde en introduktionsfolder, som har til formål at
forklare nogle udvalgte områder af årsrapporten. Rent regnskabsmæssigt fokuserer man på LB Koncernen, som omfatter LB Foreningen og LB Forsikring (herunder
forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa
Forsikring.
Anne Mette Toftegaard fremhævede årets resultat på 239 mio. kr. mod 503 mio. kr.
i 2017.
Anne Mette Toftegaard fremhævede, at der i 2018 var meget, der var gået godt, men
at der var også enkelte ting, der var gået knap så godt, fx investeringerne.

Regnskabet for 2018 nåede ikke helt samme niveau som i 2017. 2017 var generelt
et rigtigt godt år – et af de bedste i LB’s historie.
I 2018 var det især forsikringsdriften, der gik godt, mens investeringsresultatet
ikke levede op til forventningerne som følge af den generelle uro på de finansielle
markeder.
Anne Mette Toftegaard anførte, at man var godt tilfreds med den generelle udvikling, hvor der de seneste par år er kommet bedre balance mellem præmieindtægter
og erstatningsudgifter i forsikringsdriften, og at det på investeringssiden er lykkedes at begrænse tabet i et meget svært investeringsmarked.
2. Forsikringsdriften
Anne Mette Toftegaard redegjorde herunder for, at præmieindtægterne før loyalitetsrabat udgør 2,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 53 mio. kr. eller 1,9 % i forhold til sidste år. Men korrigeret for FDM porteføljen, der var indregnet i tallene for
2017, steg præmieindtægterne med 9,2 %.
Udviklingen i præmieindtægterne er tilfredsstillende og er blandt andet resultatet
af, at LB i 2018 igen har fået mange nye medlemmer: LB har budt knap 12.000 nye
medlemmer velkommen i LB-familien.
Anne Mette Toftegaard anførte, at LB har en ambitiøs vision om at være det bedste
medlemsejede forsikringsselskab. Det betyder blandt andet lave præmier. Hvis
man efterfølgende kan se, at driften stadig giver et overskud, så betaler LB tilbage
til medlemmerne. LB’s loyalitetsrabatmodel blev ændret i 2017, hvilket betyder, at
loyalitetsrabatten kommer LB’s medlemmer til gode allerede efter 3 år (mod tidligere 6 år).
I december 2018 sendte LB 155 mio. kr. retur til medlemmerne i form af loyalitetsrabat, hvilket er det hidtil største beløb i LB’s historie.
Erstatningsudgifterne udgør 2,1 mia. kr., hvilket er et fald på 120 mio. kr. eller 5,5
% i forhold til sidste år. Udviklingen i erstatningsudgifterne er påvirket af såkaldte
afløbsgevinster på 156 mio. kr., som betyder, at tidligere års skader blev noget billigere end tidligere forventet.
Erstatningsprocenten udgjorde 70,6 %, og ses der bort fra afløbsgevinster, landede
erstatningsprocenten på 76,0 %. Anne Mette Toftegaard fremhævede, at man var
tilfreds med niveauet, selv om det ligger under LB’s overordnede målsætning –
nemlig at størstedelen af præmierne kommer tilbage til medlemmerne.

Erstatningsprocenten på gruppen af forsikringsprodukter, som i regnskabet kaldes
”brand- og løsøreforsikring”, hvori indbo/rejse-, hus- og fritidshusforsikringen indgår, landede i 2018 på 84,7 %, hvilket er en smule under sidste års niveau på 85,2
%. Niveauet er dog fortsat i den høje ende, hvor det især er skader på stikledninger
og skjulte rør, der stadig bliver dyrere. Anne Mette Toftegaard fremhævede, at man
var opmærksom på udviklingen, og løbende vurderede mulighederne og behovet
for lønsomhedsforbedrende tiltag.
På bilforsikringen har LB fortsat et tilfredsstillende skadeforløb. Dette skyldes et
mildt vinterhalvår (en grøn vinter) og det forhold, at bilerne bliver udstyret med
bedre og mere sikkerhedsudstyr, hvorfor der generelt kommer færre personer til
skade i trafikken. I 2018 udgjorde erstatningsprocenten på bil 65,3 %, hvilket er et
fald på næsten 5 procentpoint i forhold til 2017.
Skadeforløbet på Ulykkesforsikringen er fortsat meget tilfredsstillende. Erstatningsprocenten for 2018 landede på bare 46,7 %, hvilket er meget lavt. Erstatningsprocenten er dog positivt påvirket af en afløbsgevinst på over 100 mio. kr., og
korrigeret herfor landede erstatningsprocenten på 65,2 %, hvilket er lidt under niveauet for 2017.
De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør 446 mio. kr., hvilket er et fald på
10 mio. kr. eller 2,3 % fra sidste år. Ændringen skyldes blandt andet, at LB i 2017
havde en række engangsomkostninger i forbindelse med omstruktureringen af
LB’s salgskanaler. Ændringen skyldes også, at vi igen i år er blevet flere medarbejdere. Samlet set er medarbejderstaben øget med 30 heltidsbeskæftigede i løbet af
2018.
Mange af LB’s nye medarbejdere er ansat i tidsbegrænsede stillinger (vikariater),
hvor hovedparten på forskellig vis er involveret i arbejdet med det nye it-system,
enten direkte med udvikling af systemet eller indirekte med at understøtte driften i
de medlemsvendte funktioner f.eks. mens medarbejderne trænes i brugen af det
nye system.
Målt i forhold til bruttopræmieindtægterne før loyalitetsrabat anvender LB 15,5 %
til omkostninger. Dette er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til sidste år.
Anne Mette Toftegaard fremhævede videre, at combined ratio, som er forholdet
mellem præmieindtægter på den ene side og erstatninger og omkostninger på den
anden side, før loyalitetsrabat udgør 88,0 % i 2018 mod 94,2 % i 2017.
I den forbindelse fremhævede Anne Mette Toftegaard, at LB har en ambition om, at
combined ratio over en femårig periode skal ligge omkring 95 %, og at niveauet på
88 % i 2018 er i den lave ende, men at LB også har været begunstiget af store

afløbsgevinster på tidligere skadeårgange, og ikke har oplevet nogen katastrofer.
Set i det lys fremhævede Anne Mette Toftegaard niveauet som tilfredsstillende.
3. Investeringsvirksomheden
Resultatet af LB’s investeringer gav i 2018 et underskud på 18 mio. kr. Det samlede
afkast på investeringsporteføljen endte lavere end forventet ved indgangen til året,
men ses der på udsvingene i markedet, og sammenlignes der med tilsvarende investorer, er resultatet tilfredsstillende. 2018 var præget af store udsving, hvor året
startede negativt de første måneder, og derefter en mere rolig periode fra april til
september, hvorefter den negative stemning for alvor tog fart i den sidste del af året.
Året var investeringsmæssigt en diametral modsætning til 2017. De fleste aktiemarkeder faldt betydeligt mod stigninger i 2017. Kredit- og Emerging-Market-obligationer gav negative afkast i 2018 mod positive afkast i 2017. Renten på lange
tyske statsobligationer faldt i 2018 mod en stigning i 2017. Oliepriserne faldt betydeligt i 2018, men steg i 2017. Og den amerikanske dollar gik frem i 2018 efter en
svækkelse i 2017.
De globale finansielle markeder viste gennem året en voksende usikkerhed omkring forventningerne til væksten i den globale økonomi de kommende år. Og mod
slutningen af året sås der tegn på nedgang i de økonomiske vækstrater, både i USA,
Europa og i Kina, hvilket gav yderligere bekymring i markederne.
LB Investerings afkast
Langt de fleste aktivklasser på de børsnoterede markeder gav negative afkast for
året med danske obligationer som den eneste undtagelse. Særligt udviklingslandene oplevede negative markeder for både aktier og obligationer. Derudover havde
flere aktive forvaltere et svært år, hvor de havde problemer med at slå deres respektive benchmarks.
Da forsikringstagernes interesser fortrinsvis er i danske kroner, afdækkes størstedelen af valutarisikoen på investeringerne i dollars, pund og yen. Denne afdækning
har i 2018 givet et tab på 70 mio. kr.
Udviklingen i aktiemarkederne har gennem hele året været svingende, men særligt
Emerging Market gav negative afkast, drevet af handelskrig, høj geopolitisk uro,
stigende renter i USA, samt mere afdæmpede forventninger til den fremtidige
vækst.
Rentebærende papirer klarede sig positivt gennem 2018 som følge af fornyede rentefald, og samlet gav året positive afkast for både traditionelle obligationer og
banklån. For de traditionelle obligationer gav overvægten af realkreditobligationer
et merafkast i forhold til statsobligationer, mens banklån gav et mindre, men positivt merafkast.

Alternativer
Anne Mette Toftegaard fremhævede, at en del af porteføljen historisk har været investeret direkte i ejendomme og skov, men inden for de seneste år er porteføljen
blevet udvidet med investeringer i skovfonde, infrastruktur og kreditfonde. Dette
er sket for at sikre en bedre spredning og dermed en god balance med fokus på
afkast og risiko.
I 2018 blev de største udlejningsejendommene solgt fra, da tidspunktet for salg af
udlejningsejendomme i København blev vurderet til at være meget attraktivt. Dette
betød et ekstraordinært pænt afkast på ejendomsporteføljen på i alt 162 mio. kr.,
svarende til 56 %.
LB har igennem de seneste år haft fokus på bæredygtige investeringer, hvilket forventes yderligere understøttet i de kommende år. Skovinvesteringerne, som består
af egne skovselskaber og investeringer i to internationale skovfonde, gav i 2018 et
afkast på 17,5 %. I 2017 og 2018 blev skovene i Frankrig og Irland solgt, så fremadrettet er det udelukkende i Baltikum, der er investeret direkte, mens resten af
skovinvesteringerne sker gennem globale skovfonde.
Investeringer i infrastruktur sker gennem Copenhagen Infrastructure Partners; CIP
II og CIP III, infrastrukturfonde med fokus på energiinvesteringer, herunder investeringer i vindmøller og biogasanlæg. Disse investeringer har i 2018 givet et afkast
på 11,3 %.
Derudover er der i 2018 investeret i Kreditfonde. Her er der tale om investeringer,
der har specialiseret sig i at give lån til virksomheder. Fondene løber typisk i 8-10
år, hvor der gennem de første 3 år indbetales til opbygning af porteføljen, mens
afkastet begynder at komme retur i de efterfølgende år. LB Forsikring A/S har valgt
at samarbejde med en ekstern rådgiver på dette område. Denne portefølje er i øjeblikket under opbygning og afkastet er derfor beskedent på 2,1 %.
Forventning til 2019
Den negative stemning, der var i 2018, er i de første måneder af 2019 vendt, og
afkastet for de første måneder er overraskende positivt. Tabet er således indhentet
på nuværende tidspunkt.
Der mangler dog stadig afklaring på flere fronter. Der er stadig høj geopolitisk usikkerhed, og store udsving forventes på markederne i løbet af 2019. Underliggende
har verdensøkonomien det stadig godt, på trods af aftagende vækst.
Ved afklaring af handelskrigen mellem USA og Kina kan der komme mere ro på
markederne. Trods strammere pengepolitik er der udsigt til mere ekspansiv finanspolitik i begge lande, hvilket understøtter den fremtidige vækst.

4. Resultat
Anne Mette Toftegaard konstaterede, at overordnet set har LB et tilfredsstillende
resultat. LB har i 2018 udbetalt en rekordstor loyalitetsrabat på 155 mio. kr. samtidig med, at der er skabt en bedre balance i forsikringsdriften.
Investeringsresultatet er som nævnt påvirket af den generelle uro på de finansielle
markeder og levede derfor ikke op til forventningerne.
Med en faldende omkostningsprocent er LB stadig blandt de forsikringsselskaber,
der har den laveste omkostningsprocent.
Anne Mette Toftegaard fremhævede, at LB’s fornemmeste opgave er at hjælpe medlemmerne, og at LB derfor altid leder efter dækningsmuligheder frem for afslagsmuligheder, når medlemmerne kommer ud for en skade. Dette sammenholdt med
LB’s lave præmieniveau medfører et højere erstatningsniveau end markedet generelt. Anne Mette Toftegaard understregede, at det dog er et niveau, som er forsvarligt og fornuftigt i forhold til LB’s strategiske målsætning: ”Pengene skal tilbage til
medlemmerne”.
Anne Mette Toftegaard konstaterede, at det samlede resultat for LB Koncernen som
tidligere nævnt udgør 239 mio. kr. efter skat. Det betyder, at egenkapitalen ved udgangen af 2018 kan opgøres til 4,6 mia. kr., og at det dermed kan slås fast, at LB
fortsat er et af de mest velkonsoliderede selskaber i forsikringsbranchen.
--o00o-Dirigenten oplyste, at der herefter var mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til årsrapporten.
Tine Kanne Sørensen (medlemsgruppe 2, valgområde 11) foreslog, at man fremover udsendte introduktionsfolderen til årsrapporten samtidig med årsrapporten, hvilket ville
være en stor hjælp i forberedelsen til generalforsamlingen.
Adm. direktør Anne Mette Toftegaard svarede, at det var en god pointe, og at forslaget var
taget til efterretning.
Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var flere spørgsmål til årsrapporten, hvilket ikke var tilfældet.
Dirigenten konstaterede herefter, et emnerne var besvaret og belyst i det omfang, det var
muligt, og da generalforsamlingen ikke havde yderligere spørgsmål eller bemærkninger til
årsrapporten, konstaterede dirigenten debatten for årsrapporten for afsluttet.

Dirigenten foreslog, at dagsordenens pkt. 3 og 4 samlet blev sat til afstemning.

Dirigenten bemærkede, at årsrapporten var forsynet med ledelsens påtegning på side 36,
en påtegning fra intern revision uden forbehold på side 37 og en erklæring fra ekstern revisor uden forbehold på side 38-40. Dirigenten oplyste, at bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat var angivet i årsrapporten på side 43. Årets resultat på 224,6 mio. kr.
fordeltes således: Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: 191,9, mio. kr.
Overført overskud: 32,7 mio. kr.
Dirigenten oplyste, at godkendelse af årsrapporten og resultatdisponering skete med simpelt stemmeflertal.
Dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger i forsamlingen til bestyrelsens forslag
om disponering, hvilket ikke var tilfældet.
Dirigenten konstaterede derefter, at årsrapporten samt forslag til disponering af årets resultat var enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens punkt 5)
Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag til lønpolitik for LB Foreningen som angivet
i de fuldstændige forslag. Dirigenten fremhævede, at lønpolitikken ønskedes videreført i
uændret form. Videre fremhævede Dirigenten, at lønpolitikken for LB Foreningen fortsat
alene forholdt sig til bestyrelsens honorering, idet aflønning af den øvrige kreds sker i LB
Forsikring A/S og derfor er omfattet af lønpolitikken i LB Forsikring (som var vedlagt indkaldelsen til orientering).
Dirigenten oplyste, at godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen skete med simpelt stemmeflertal.
Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen, om forslaget gav anledning til
spørgsmål.
Der var ingen bemærkninger.
Dirigenten konstaterede derefter, at forslaget til lønpolitik var enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens punkt 6)
Dirigenten præsenterede det udsendte forslag til bestyrelsens honorar for indeværende år
som angivet i de fuldstændige forslag, med en indeksregulering på 1,95 % og oprundet til
nærmeste 100 kr., og at honoraret for 2019 således blev foreslået at udgøre 169.300 kr. til
hvert bestyrelsesmedlem.
Dirigenten oplyste, at godkendelse af bestyrelsens honorar skete med simpelt stemmeflertal.

Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen, om forslaget gav anledning til
spørgsmål eller kommentarer.
Der var ingen bemærkninger.
Dirigenten konstaterede derefter, at forslaget var enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens punkt 7)
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde indstillet genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt
Revisionspartnerselskab.
Generalforsamlingen havde ikke bemærkninger til forslaget eller indvendinger mod dets
vedtagelse. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens punkt 8)
Dirigenten gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at der ikke kunne vedtages noget
under dette punkt.
Dirigenten oplyste herefter, at medlem Marcel Maxen havde bedt om at få ordet.
Medlem Marcel Maxen oplyste, at han havde været medlem siden 1968, fra dengang, hvor
der var gratis indboforsikring, når man var studerende. Marcel Maxen oplyste, at han
havde mistet mailen omkring tid og sted for generalforsamlingen og derfor havde kontaktet LB for at få nærmere information om generalforsamlingen. Dog var der ingen i receptionen, der havde været klar over, at der blev afholdt generalforsamling den pågældende
lørdag, hvilket havde undret ham. Han havde efterfølgende fået den ønskede information
efter et par dage ved henvendelse til direktionssekretariatet. Ligeledes havde det undret
ham, at han tilsyneladende heller ikke kunne finde information om generalforsamlingen
på LB’s hjemmeside.
Dirigenten takkede for kommentaren, og understregede for en ordens skyld, at informationen om generalforsamlingen fremgik på LB Foreningens hjemmeside.
Dirigenten gav herefter ordet til delegeret Allan Søndergaard.
Allan Søndergaard (medlemsgruppe 1, valgområde 11) takkede for en god beretning og
udtrykte glæde over at være blevet nævnt. Han redegjorde herefter for projektet ”Giv 24
timer til syge børn”, som LB i 2018 havde støttet med 15.000 kr.
Allan Søndergaard forklarede bl.a., at 24 timer til syge børn er et velgørende cykelløb, hvor
man cykler rundt om Brabrand sø i 24 timer. Alle dem, der har lyst til at komme og cykle
betaler 100 kr. for at deltage. Allan Søndergaard oplyste, at der bliver indkøbt cykeltrøjer
med LB-logo, og at det fremgår, at LB er hovedsponsor for arrangementet.

Allan Søndergaard fremhævede, at det sidste år lykkedes at indsamle 63.000 kr., og at der
i de 8 år, hvor projektet har kørt, i alt er indsamlet 418.000 kr. Der er ingen omkostninger
forbundet med projektet, for der er ingen ansatte. Allan Søndergaard oplyste, at pengene i
år har sat sit præg på den akutte børnemodtagelse på Skejby Sygehus i Århus, hvor der
ellers er mange hvide gange. Og det er trist for børn at være et sådant sted. Allan Søndergaard oplyste, at en kunstner har lavet børnetegninger til børn, startende fra skadestuen
og hen ad gangen hele vejen ned til børneafdelingen. LB har medvirket til at sætte sit
betydelige præg på det. Allan Søndergaard opfordrede til, at man besøger skadestuen på
Skejby Sygehuset og kommer i godt humør.
Herefter gav dirigenten ordet til medlem Christian Kjeldberg.
Medlem Christian Kjeldberg udtrykte tak til formanden for beretningen og tak til adm. direktør Anne Mette Toftegaard for gennemgang af årsrapporten.
Christian Kjeldberg oplyste, at han var glad for at være medlem af LB, og at han havde haft
mange forskellige forsikringsselskaber, der har forsøgt at få ham til at skifte forsikringsselskab – dog uden held. Han fremhævede, at en af grundene til, at han er rigtig glad for LB,
er LB’s dygtige medarbejdere, som han gerne ville rose. Han fremhævede LB’s medarbejdere som værende gode til sætte sig ind i medlemmets situation og give den rette hjælp.
Direktør Steen Holse Andersen svarede på Christian Kjeldbergs indlæg og tilføjede, at Christian Kjeldberg er en tidligere samarbejdspartner fra AP Pension igennem mange år. Steen
Holse Andersen udtrykte tak til Christian Kjeldberg for de rosende ord.
Henvendt til Marcel Maxen svarede direktør Steen Holse Andersen, at selvom LB’s studieforsikring ikke længere er gratis, så giver LB 50 % rabat på indboforsikringen og 25 % på
ulykkesforsikringen.
--oo0oo-Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var yderligere bemærkninger,
hvilket ikke var tilfældet.
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at dirigentens hverv var
færdigt.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Bestyrelsesformanden takkede for en dygtig ledet og forberedt generalforsamling og takkede generalforsamlingen for deres fremmøde.
--oo0oo--

