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Erfaringer med IT-systemer
Kommende aktiviteter:

Sekretariatet erfarer, at der er en del IT/systemleverandører, som byder sig til i medlemskredsen.
Mange medlemmer kan være interesserede i
nye/supplerende systemer, og vi opfordrer derfor
alle til at dele gode som dårlige erfaringer med sekretariatet, så vi kan samle og videreformidle erfaringerne.

•

22. maj 2019, ERFA-Erhverv,
GF Forsikring

•

22. maj 2019, Årsmøde, DTU,
Lyngby

•

22. maj 2019, Direktørforummøde, DTU Lyngby

•

Årsmøde 2019 - 22. maj 2019

vestering, Holckenhavn

Vi afholder årsmøde i Gensidig Forsikring den 22.
maj 2019. Årsmødet afholdes på DTU i Lyngby kl.

•

3. juni 2019, gruppe 2-selskaber, videomøde

13. Indkaldelse til årsmødet er udsendt til direk-

•

tørforumkredsen den 17. april.

23. maj 2019, kursus om in-

11. – 12. september 2019

Dagsorden:

Grundkursus for bestyrelser,

1.

Valg af dirigent

på Trinity

2.

Beretning om foreningens virksomhed i 2018

3.

Fremlæggelse af årsrapport for 2018 til god-

ifm. temadag for formandska-

kendelse

ber

4.

Eventuelle forslag fra medlemmerne, jf. vedtægternes § 5, stk. 5, fra bestyrelsen eller
fra direktørforummet
Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.

Valg af formand og næstformand for bestyrelsen
Valg af revisor

8.

Eventuelt.

•

19. november 2019, Middag

20. november 2019, Temadag
for formandskaber

•

5.

7.

•

20. november 2019, Direktørforummøde

•

15. april 2020 ErFA-Taksator

Der vil være frokost samme sted fra kl. 12. Inden
frokosten på DTU, vil der være mulighed for at besøge Formula Automobile i Lyngby og se bilmærkerne Ferrari og Maserate. Interesserede kan
droppe forbi fra kl. 11 – 12.
Vi har indtil videre fået 16 tilmeldinger til årsmødet, men vi regner med større deltagelse. Tilmelding til frokost og årsmøde sker ved henvendelse
til sekretariatet på kontor@gensidigforsikring.dk
eller tlf. 25174321.
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Direktørforummøde 22. maj 2019

arbejdet med ansvarlig investering har udvik-

Vi afholder direktørforummøde den 22. maj – dvs.

let sig, og hvilke strømninger der er i dag,

i forlængelse af årsmødet. Direktørforummødet af-

herunder de 17 verdensmål for bæredygtig

holdes også på DTU i Lyngby. Invitation er udsendt

udvikling. De giver også deres bud på, hvor-

den 17. april.

dan bestyrelsen kan implementere en ansvar-

Mødet på DTU vil være en blanding af indlæg fra

lig investeringspolitik, og hvordan bestyrelsen

forskere, laboratoriebesøg i DTU’s studenterinno-

aktivt kan benytte en kapitalforvalter som

vationshub Skylab og præsentation af 1-2 startup

sparringspartner i forbindelse med implemen-

cases. Vi kommer til at høre om Internet of Things

teringen.

og om Big Data, vi får et kig ind i de studerendes

-

Per Plougmand Bærtelsen fra Finanstilsynet,

innovative arbejdsmiljø, og vi kommer til at høre

giver Finanstilsynets syn på prudent person-

om, hvordan erhvervslivet kan bruge DTU til løs-

princippet og kravene til selskaberne i den

ning af konkrete opgaver. DTU arbejder med

forbindelse.

mange teknologispor, og vi ved endnu ikke hvilke

Vi har indtil nu fået 37 tilmeldinger, men der er

startup-cases vi får præsenteret, men grundlæg-

plads til flere, så interesserede kan fortsat nå at

gende er metoder og samarbejdsmodeller med

tilmelde sig. Tilmelding sker ved henvendelse til

privatlivet identisk for alle fag, og præsentationen

kontor@gensidigforsikring.dk eller tlf. 25174321.

af startup-cases skal derfor ses som inspiration,
hvis faglinjen ikke lige svarer til de forsikringspro-

Videomøde med gruppe 2-selskaber

dukter, som I arbejder med.

Gruppe 2-forsikringsselskaberne afholdt video-

Direktørforummødet afsluttes som sædvanlig med

møde 11. april. Vi drøftede, hvad der er sket siden

middag kl. 19 i Tivoli.

sidst og drøftede aktuelle problemstillinger for

Vi har indtil nu fået 9 tilmeldinger, men vi regner

gruppe 2-selskaber. Referat er udsendt til delta-

med meget større tilslutning. Tilmelding sker ved

gerne.

henvendelse til sekretariatet på kontor@gensidig-

Næste møde afholdes også som videomøde og af-

forsikring.dk eller telefon 25174321.

holdes den 3. juni 2019 kl. 14-15.

Kursus om investering

Videomøde – AG Alpha Insurance reference-

Som vi har nævnt i tidligere månedsbreve, afhol-

gruppe

der vi kursus om investering den 23. maj 2019.

Den 8. april havde sekretariatet et videomøde med

Kurset afholdes på Holckenhavn slot ved Nyborg.

de 6 medlemsselskaber, som tegner arbejdsska-

Kurset er rettet mod bestyrelsesmedlemmer,

deforsikring, og som bliver berørt af Alphas kon-

medlemmer af direktionen og relevante ledende

kurs.

medarbejdere.

Gruppen drøftede de udmeldinger, der er kommet

På kurset har vi 4 foredragsholdere:

fra henholdsvis Alpha-referencegruppen, -aktuar-

-

Ralf Magnussen fra AP Pension, fortæller om

gruppen og -reassurancegruppen.

alternative

hvilke

Der er i gruppen usikkerhed mht. til, om gruppens

overvejelser man skal gøre sig ved investe-

interesser varetages tilstrækkeligt via kammerad-

ring i alternative investeringer.

vokaten som kurator for Alpha-boet og Plesner,

Per Gramstrup fra Asset Advisor Fondsmæg-

som er advokat for AES. Gruppen overvejer, om

lerselskab giver en bred forståelse af, hvad

man vil være nødsaget til at hyre egen advokat.

markedsrisiko er, hvordan man måler det,

Der var enighed om at mødes løbende, når der er

hvordan man vurderer afkast, og hvordan

relevante forhold at drøfte. Der planlægges forbe-

man udformer investeringspolitikken.

redende møde forud for møde i F&P om ASL § 54.

Christian Bache Vognbjerg og Simon Rishøj

Referat fra mødet er udsendt til gruppen.

-

-

investeringer,

herunder

Joensen fra Sparinvest, fortæller om, hvordan

Foreningen af gensidige og medlemsejede forsikringsselskaber
Gensidig Forsikring
Strandvejen 203 1. th.
DK-2900 Hellerup

www.gensidigforsikring.dk
Kontor: +45 2517 4321
kontor@gensidigforsikring.dk

2

Susan Lund: +45 4025 1234
s.lund@gensidigforsikring.dk

ERFA-møde EAL

mæssige hensættelser. Ved 1. behandling var So-

ERFA-EAL har den 25. april 2019 afholdt møde hos

cialdemokratiet skeptiske ift. evt. afskaffelse af

GF Forsikring fra klokken 9:30-15:00. Der var 22

ajourføring med registrerede aktiver på grund af

deltagere.

hensyn til brugerbeskyttelsen fx i konkurstilfælde,

ERFA-mødet havde fokus på erstatningsansvarslo-

og forslaget var derfor sendt retur til yderligere

ven § 1, fordeling efter § 25 (primært rettet mod

behandling i udvalg.

kø-sammenstød) med Advokaterne Christina Ne-

Erhvervsministeren har svaret, at Finanstilsynet

ugebauer og Nicolai Clan. Slutteligt en personska-

vil skærpe overvågningen af pantsætning, ligesom

desag oplevet fra skadelidtes og socialrådgivers

forsikringstagerne og de sikrede er dækket af Ga-

synspunkter ved socialrådgiver Luise Hougaard.

rantifonden, hvorfor disse ikke vil blive stillet ringere, uanset om fortrinsretten til fyldestgørelse er

Møde afholdt i Taksator Erfagruppen

knyttet til de registrerede aktiver som nu.

Taksatorgruppen har afholdt møde. Referat ligger

Vi afventer 2. behandling, men regner fortsat med,

på Intranettet.

at registret afskaffes.

Compliancestatusmøde

Compliancenyhedsbrev 4-19

Den 9. april 2019 afholdt vi compliancestatusmøde

Fredag d. 26. april 2019 fremsendte sekretariatet

i GF Forsikring, med deltagelse af 14 personer fra

det månedlige compliancenyhedsbrev 4-19 til de

12 medlemsselskaber. Vi drøftede IDD, GDPR, er-

complianceansvarlige.

faringsudveksling samt status fra sekretariatet.

Der orienteres om:

Det blev aftalt, at næste compliancestatusmøde

•

afholdes den 24. oktober 2019, klokken 10-16 hos
Popermo Forsikring.

en ny terrorforsikringsordning på skadesområdet,

•

to nye BEK om fortegnelser over erhvervssyg-

Referat samt diverse dokumenter er udsendt til de

domme anmeldt før d. 1. januar 2005 udstedt

complianceansvarlige.

med hjemmel i lov om arbejdsskadesikring og
i lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

Register for hændelses- og sikkerhedsbrud

•

lovændring af selskabsloven og årsregnskabs-

Det forlyder, at et forsikringsselskab får GDPR-in-

loven (afskaffelse af selskabsformen iværk-

spektion fra Datatilsynet. I den forbindelse har vi

sætterselskab samt nedsættelse af anparts-

erfaret, at det vil være en god ide at have samlet

selskabernes selskabskapital) lovændring af

alle sikkerhedsbrud i ét register, således at man

selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, FIL

hurtigt kan indsende oversigt over sikkerhedsbrud

m.v.

til Datatilsynet. Sekretariatet har i den forbindelse

Compliancenyhedsbrevet er tilgængeligt på intra-

udarbejdet en skabelon til brug ved registrering af

nettet.

hændelser og sikkerhedsbrud. Skabelonen er
sendt til de complianceansvarlige den 17. april
2019 og er tilgængeligt på Intranettet med nr.
212.
Indberetning om registrerede aktiver
Lovforslag om afskaffelse af registrerede aktiver
er pt. under behandling i Folketinget. Forsikringsselskaber skal føre register over den gruppe af aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikrings-
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