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Navn og hjemsted 
 

§ 1 

 
1.1 Selskabets navn er TryghedsGruppen smba. Selskabet udøver også virksomhed un-

der binavnene TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) og Tryg i Danmark smba 
(TryghedsGruppen smba). 

 

1.2 Selskabets hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 
 

 
Formål 

 

§ 2 
 

2.1 Selskabets formål er  
 

 1)  at eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber, som driver forsikringsvirk-

somhed i ind- og udland eller, direkte eller indirekte, ejer kapitalandele i 
andre selskaber, hvis virksomhed kan styrke forsikringsvirksomheden,  

 
 2)  at eje aktier i selskaber, som driver anden tryghedsskabende virksomhed 

end den i punkt 1 nævnte,  
 
 3)  at foretage investering som led i almindelig formuepleje, og 

 
 4)  at yde støtte til 

 
   (a)  virksomhed til gavn for danske skadeforsikrings-, livsforsikrings- og 

pensionsforsikringstagere, herunder - men ikke begrænset til - virk-

somhed med skadeforebyggelse, sygdomsforebyggelse, sikkerhed og 
tryghedsskabelse som formål, og 

 
   (b)  samfundsgavnlig virksomhed og virksomhed, der skaber livskvalitet, 

herunder - men ikke begrænset til - uddannelse og undervisning samt 

kulturelle, videnskabelige, sociale og miljømæssige formål i Danmark. 
 

 
Medlemmer 

 

§ 3 
 

3.1 Medlemmerne er de til enhver tid værende danske forsikringstagere i Tryg Forsik-
ring A/S (CVR-nr. 24 26 06 66) og sådanne forsikringsselskaber, hvormed Tryg 
Forsikring A/S måtte fusionere, samt danske forsikringstagere i henhold til forsik-

ringsporteføljer, som Tryg Forsikring A/S måtte købe. En forsikringstager anses for 
dansk, når den pågældende har fast bopæl eller hjemsted i Danmark. 
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3.2 Forsikringer, som (i) er distribueret af leverandøren af et produkt/tjenesteydelse 
som supplement til produktet/tjenesteydelsen, og (ii) dækker en risiko vedrørende 
det pågældende produkt/tjenesteydelse, og (iii) typisk kan overdrages sammen 

med produktet/tjenesteydelsen, og (iv) typisk markedsføres primært med anven-
delse af et andet varemærke end Tryg varemærket, eventuelt i kombination med 

Tryg varemærket, kan ikke danne grundlag for medlemskab. 
 
3.3 Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 

 
3.4 Et medlem har ved udtræden af selskabet ikke krav på nogen del af selskabets 

formue. 
 
3.5 Selskabets formue og indtægter kan kun udbetales medlemmerne ved opløsning af 

selskabet, og da kun hvis opløsningen ikke sker i forbindelse med fusion af selskabet 
med et andet selskab. Dog kan der udbetales bonus til medlemmerne i henhold til 

§ 15.  
 
3.6 Medlemmerne udøver deres rettigheder gennem: 

 
 Repræsentantskabet 

 Bestyrelsen 
 Direktionen 

 
 

Valg af repræsentantskab 

 
§ 4 

 
4.1 Repræsentantskabet består af 70 repræsentanter, som vælges i overensstemmelse 

med reglerne nedenfor.  

 
4.2 I hver af følgende 5 valgkredse vælges følgende antal repræsentanter: 

 
 Valgkreds I (Region Hovedstaden):  21 
 Valgkreds II (Region Sjælland): 10 

 Valgkreds III (Region Syddanmark): 15 
 Valgkreds IV (Region Midtjylland): 16 

 Valgkreds V (Region Nordjylland): 8 
 
 Valg af repræsentanter foregår hvert år på skift i én valgkreds efter turnus. 

  
4.3 Repræsentanterne vælges for 5 år at regne fra afslutningen af det ordinære re-

præsentantskabsmøde, som finder sted i valgåret. For så vidt angår stemmeret på 
det ordinære repræsentantskabsmøde henvises til § 6.1 sidste led. Genvalg kan 
kun finde sted tre gange. 

 
4.4 Opfylder en repræsentant ikke længere valgbarhedsbetingelserne, jf. § 4.5 udtræ-

der den pågældende straks af repræsentantskabet.  
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 Afgår en repræsentant inden valgperiodens udløb, indtræder den kandidat, som 
ved det seneste valg i valgkredsen fik flest stemmer uden at opnå valg, i repræ-
sentantskabet for den resterende del af valgperioden. Kandidaten skal have været 

valgbar i hele perioden siden valget. Er der ikke valgbare kandidater på listen over 
mulige suppleanter, kan bestyrelsen konstituere et valgbart medlem som repræ-

sentant for den resterende del af valgperioden. Forud for beslutning om konstitu-
tion indkalder bestyrelsen også forslag fra repræsentanterne i valgkredsen. 

 

4.5 Til repræsentant i en valgkreds kan vælges en fysisk person, som 
 

 (a) er medlem af selskabet, jf. § 3, og har været det siden den 30. september i 
året før valgåret, og 

 

 (b) ikke er ude af rådighed over sit bo, og hvis almindelige omdømme ikke gør 
personen uegnet eller uværdig til at beklæde hvervet som repræsentant, og

  
 (c) opfylder mindst ét af nedenstående tre kriterier og har gjort det siden 30. 

september i året før valgåret 

 
(i)  har fast bopæl i den pågældende valgkreds, eller 

 
   (ii)  ejer fast ejendom, som er forsikret hos Tryg Forsikring A/S og er belig-

gende i den pågældende valgkreds, eller 
 
   (iii) i den pågældende valgkreds driver erhverv, som er forsikret hos Tryg 

Forsikring A/S, og 
 

 (d)  ikke er tilknyttet et af de i § 3, stk. 1 nævnte selskaber eller disses datter-
selskaber eller TryghedsGruppen smba som  

 

(i) nuværende eller tidligere direktør 
(ii) nuværende eller tidligere medarbejder 

(iii) ægtefælle/samlever til en person nævnt i (i) eller (ii)  
 

og ikke i andre datterselskaber af TryghedsGruppen smba er 

 
(iv) nuværende eller tidligere direktør eller ægtefælle/samlever til en sådan 

person 
 
   Tidligere medarbejdere og disses ægtefæller/samlevere omfattet af § 4.5 

(d) er ikke længere omfattet heraf 5 år efter, at medarbejderen er ophørt 
med at være ansat i de i bestemmelsen anførte selskaber, og 

 
 (e)  ikke er ansat i eller er i bestyrelsen af en juridisk person, der konkurrerer 

med et af de i § 3, stk. 1 nævnte forsikringsselskaber eller forsikringsdat-

terselskaber. 
 

 Hvis et medlem er en juridisk person, der er og har været medlem siden 30. sep-
tember i året før valgåret, er ét direktions- eller bestyrelsesmedlem i den juridiske 
person valgbart til repræsentantskabet, såfremt  
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(i) den juridiske person har og siden 30. september i året før valgåret har haft 
hjemsted i valgkredsen eller erhvervsvirksomhed, som er forsikret hos Tryg 
Forsikring A/S, i valgkredsen og  

 
(ii) det pågældende direktions- eller bestyrelsesmedlem opfylder betingelserne i 

afsnit (b), (d) og (e) ovenfor. 
 
 Ingen kan samtidig være opstillet til valg i mere end én valgkreds.  En juridisk 

person kan kun opstille ét direktions- eller bestyrelsesmedlem til valg. 
 

4.6 Et medlem, der ønsker at opstille til valg af repræsentanter i en valgkreds, skal 
skriftligt anmelde dette til selskabet ved mindst 15 stillere (ud over medlemmet 
selv). Stillerne skal være medlemmer af selskabet og have bopæl/hjemsted i valg-

kredsen den 30. september i året før valgåret. En afgående repræsentant kan op-
stille uden sådan anmeldelse.  

 
4.7 Stemmeberettiget til valg i en valgkreds er  
 

(a) enhver fysisk person, der den 30. september i året før valgåret er medlem af 
selskabet og har fast bopæl i valgkredsen, og  

 
(b) enhver juridisk person, der den 30. september i året før valgåret er medlem 

af selskabet og har hjemsted i valgkredsen.  
 

 Valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed sker lodtrækning.  

 
 Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Ingen stemme kan afgives ved 

fuldmagt.  
 
4.8 Er der ikke indkommet flere forslag til repræsentanter i en valgkreds end svarende 

til antallet af de repræsentanter, der skal vælges, er de foreslåede valgt. Er der 
indkommet flere forslag, afholdes valg.  

 
4.9 De nærmere regler for opstilling af kandidater og afholdelse af valg fastsættes af 

repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen i et valgregulativ.  

 
 

Afholdelse af repræsentantskabsmøde 
 

§ 5 

 
5.1 Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. 
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5.2 Repræsentantskabsmøder afholdes i Lyngby-Taarbæk kommune eller et andet sted 
i Danmark. Møderne afholdes som udgangspunkt fysisk eller evt. delvist elektronisk, 
men hvis helt særlige omstændigheder taler herfor, kan bestyrelsen efter aftale 

med repræsentantskabets formand beslutte, at et repræsentantskabsmøde afhol-
des fuldstændigt elektronisk. Deltagelse i elektroniske repræsentantskabsmøder 

sker ved opkobling via internettet, ved telefonmøde eller videokonference eller et 
tilsvarende medie, og der skal anvendes et betryggende system, som bl.a. sikrer 
repræsentanternes adgang til at deltage i, ytre sig på og stemme på mødet, og på 

pålidelig måde fastslår, hvem der deltager, og resultatet af afstemningerne. 
 

5.3 Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder årligt, hvoraf det ene er det ordinære re-
præsentantskabsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Em-
ner, som en repræsentant måtte ønske behandlet på et af de to årlige repræsen-

tantskabsmøder, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før af-
holdelsen af det pågældende repræsentantskabsmøde. Det andet repræsentant-

skabsmøde afholdes inden årets udgang. 
 
5.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisor fin-

der det hensigtsmæssigt. En tiendedel af repræsentanterne kan forlange ekstraor-
dinært repræsentantskabsmøde afholdt, når det skriftligt forlanges under angivelse 

af, hvilket emne der ønskes behandlet.  
 

5.5 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages skriftligt tidligst 4 uger og senest 
8 dage før repræsentantskabsmødet til hver af repræsentanterne vedlagt årsrap-
porten (ved indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde) og med angivelse 

af dagsordenen og det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsæn-
dringer. Bestyrelsen kan efter aftale med repræsentantskabets formand indkalde til 

et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med kortere varsel. Indkaldelse til eks-
traordinært repræsentantskabsmøde skal i øvrigt foretages senest 14 dage efter 
begæringens modtagelse. Indkaldelse kan ske digitalt. 

 
5.6 Direktionen og revisionen har ret til at møde på repræsentantskabsmødet og tage 

ordet dér. 
 
5.7 Repræsentantskabsmødets dirigent er repræsentantskabets formand, eller i dennes 

forfald næstformanden. Repræsentantskabets formand og næstformand vælges for 
2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  

 
5.8 Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, der underskri-

ves af dirigenten. En afskrift af protokollatet sendes til repræsentanterne, hvilket 

kan ske digitalt. 
 

 
Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde 

 

§ 6 
 

6.1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte: 
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 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, 
herunder beretning om Tryg koncernens aktiviteter og beretning om repræ-
sentantskabets lokalaktiviteter, samt beretning om bestyrelsens overordnede 

planer for selskabets fremtidige aktiviteter. 
 

 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 
 
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 

godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbetaling af bonus til med-
lemmerne. 

 
 
 4. Forslag fra bestyrelse eller repræsentanter. 

 
 5. Valg af repræsentantskabets formand / næstformand. 

 
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 

 7. Valg af revisor. 
 

 8. Valg af valgbestyrelse. 
 

 På det ordinære repræsentantskabsmøde træffes alle afgørelser vedr. bestyrelsens 
beretning, godkendelse af årsrapport, anvendelse af overskud eller dækning af tab, 
jf. § 6.1, pkt. 1, 2 og 3 af det siddende repræsentantskab, mens alle øvrige afgø-

relser træffes af de repræsentanter, hvis valgperiode ikke udløber efter det ordi-
nære repræsentantskabsmøde sammen med evt. repræsentanter, hvis valgperiode 

begynder efter det ordinære repræsentantskabsmøde.  
 
 

Afstemninger 
 

§ 7 
 
7.1 Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsen-

tanterne er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der senest 3 uger efter til et 
nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af frem-

mødte repræsentanter. 
 
7.2 Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan give møde ved fuldmagt 

til en anden repræsentant eller bestyrelsen.  
 

7.3 En beslutning om opløsning af selskabet er kun gyldig, hvis den er vedtaget af 
mindst 9/10 af samtlige repræsentanter. En beslutning om ændring af selskabets 
vedtægter er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 2/3 af de i afstemningen 

deltagende repræsentanter, dog således at en beslutning om ændring af selska-
bets vedtægter § 2.1 kun er gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 3/4 af samtlige 

repræsentanter. Det præciseres, at en beslutning om at ændre majoritetskravene 
i denne § 7.3 kun er gyldig, hvis der opnås en majoritet, der svarer til den majori-
tet, der kræves for at træffe den pågældende beslutning. Ændring af majoritets-

kravet på 3/4, relaterende til § 2.1, kræver således tilslutning fra mindst 3/4 af 
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samtlige repræsentanter, mens ændring af majoritetskravet på 9/10, relaterende 
til opløsning af selskabet, kræver tilslutning fra mindst 9/10 af samtlige repræsen-
tanter. 

 
7.4 Beslutninger i øvrigt træffes ved stemmeflertal. 

 
 

Valg af bestyrelse 

 
§ 8 

 
8.1 Bestyrelsen består af fra 6 til 10 medlemmer, der vælges af og blandt repræsen-

tantskabet. Dog kan repræsentantskabet inden for dette maksimum efter forslag 

fra bestyrelsen vælge op til 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentant-
skabsmedlemmer. Indstilling fra bestyrelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer, 

der ikke er repræsentantskabsmedlemmer, skal fremgå af indkaldelsen med dags-
orden til repræsentantskabsmødet, og indstillingen skal indeholde en nærmere re-
degørelse for baggrunden for forslaget. Et tidligere bestyrelsesmedlem, som ikke 

længere er medlem af repræsentantskabet, kan først vælges som eksternt besty-
relsesmedlem i henhold til 2. punktum, når der er forløbet mindst 3 år fra det tids-

punkt, hvor vedkommende udtrådte af repræsentantskabet. 
 

8.2 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted jf. dog § 
8.3. 

 

8.3 Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, hvis den pågældende ophører med at være 
medlem af repræsentantskabet.  

 
Et bestyrelsesmedlem skal endvidere fratræde, hvis den pågældende i alt har fun-
geret som bestyrelsesmedlem i 12 år. Hvis den 12-årige funktionsperiode ikke ud-

løber på et ordinært repræsentantskabsmøde, fratræder bestyrelsesmedlemmet 
dog senest på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde derefter. 

 
8.4 Bestyrelsen vælger efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde en formand og 

op til 2 næstformænd. 

 
8.5 Bestyrelseskandidater skal senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabs-

møde have anmeldt deres kandidatur, bilagt CV og evt. motivation til selskabets 
bestyrelse. Bestyrelsen udsender kandidaternes navne og CV til repræsentanterne 
forud for mødet. Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er kandidater nok 

til besættelse af de ledige bestyrelsesposter, kan opstilling ske på mødet. 
 

 
Bestyrelsen 

 

§ 9 
 

9.1 Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabets anliggender.  
 
9.2 Ethvert spørgsmål om udøvelsen af stemmeretten på aktier, som selskabet ejer jf. 

§ 2, afgøres af bestyrelsen. 
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9.3 Bestyrelsen holder møde, når et medlem af bestyrelsen eller en direktør eller en 

revisor finder det nødvendigt.  

 
9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til 

stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør den 
fungerende formands stemme udslaget.  

 

9.5 Over bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af medlemmerne.  
 

9.6 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. 
 
9.7 Bestyrelsen tager stilling til den af direktionen forelagte årsrapport og indstiller 

årsrapporten til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.  
 

 
Almennyttige aktiviteter 

 

§ 10 
 

10.1 Minimum 1% af selskabets formue, som opgjort i halvårsrapporten det pågældende 
regnskabsår, skal anvendes til selskabets almennyttige aktiviteter i.h.t. vedtægter-

nes § 2.1 4) i det efterfølgende regnskabsår. 
 

 Bestyrelsen kommer inden udgangen af hvert regnskabsår med en indstilling til re-

præsentantskabet om den beløbsmæssige ramme for selskabets almennyttige ak-
tiviteter det kommende regnskabsår og kan fravige minimumsgrænsen på 1% af 
formuen, såfremt selskabets økonomiske stilling tilsiger dette. 

 
Endvidere kan repræsentantskabet vedtage en fravigelse af minimumsgrænsen på 

1% for det kommende regnskabsår med mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende 
repræsentanter. 

 

10.2 Repræsentanterne i hver af de 5 valgkredse, hvori landet efter § 4.2 er opdelt, 
udgør de regionale råd. De regionale råd træffer beslutning om gennemførelse af 

projekter eller uddelinger til selskabets formål inden for det enkelte råds geografiske 
område.  

 

10.3 Medlemmerne af de regionale råd vælger en formand og en næstformand. De med-
lemmer, der er valgt til selskabets bestyrelse, kan ikke vælges som formand eller 

næstformand for det regionale råd.  
 
10.4 Selskabets bestyrelse udarbejder nærmere regler for de regionale råds aktiviteter, 

mødeafholdelse og honorering. Bestyrelsen fastsætter årligt det beløb, der kan an-
vendes til de regionale råds aktiviteter.  
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Direktion 
 

§ 11 

 
11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion og udpeger en administrerende direktør. 

 
11.2 Direktionen forestår den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen fastsætter en for-

retningsorden for direktionen. 

 
Tegningsregel 

 
§ 12 

 

12.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet kan endvidere tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør eller af 2 direktører i forening. 

 
12.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 
 

Revision 
 

§ 13 
 

13.1 Repræsentantskabet vælger til at revidere selskabets årsrapport for det kommende 
regnskabsår 1 revisor, som skal være statsautoriseret revisor.  

 

 
Regnskabsår 

 
§ 14 

 

14.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

Bonus 
 

§ 15 

 
15.1 Bestyrelsen kan stille forslag om, at der udbetales bonus til medlemmerne, hvis 

selskabet i et regnskabsår opnår et overskud, defineret som summen af modtagne 
udbytter og øvrige investeringsafkast fratrukket summen af administrationsomkost-
ninger, almennyttige uddelinger og skat, på mere end 1% af selskabets samlede 

formue. Hvis der opnås et overskud på mindre end 1%, kan der ikke udbetales 
bonus, og et overskud på under 1% indgår ikke i en bonusopgørelse for et senere 

regnskabsår. Det samlede bonusbeløb kan ikke overstige det beløb efter skat, som 
selskabet modtager i udbytte fra Tryg A/S i det pågældende regnskabsår. 
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15.2 Det samlede bonusbeløb fastsættes endvidere ud fra en samlet vurdering af det 
foregående års økonomiske resultater og selskabets aktuelle kapitalberedskab.  

 

 
15.3 Bestyrelsen fremsætter forslag om udbetaling af bonus på det ordinære repræsen-

tantskabsmøde, hvor forslaget skal godkendes af repræsentantskabet med det fler-
tal, der fremgår af § 7.4 (simpelt flertal). Repræsentantskabet kan ikke beslutte at 
udbetale et højere bonusbeløb end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. 

 
15.4 Hvis der træffes beslutning om udbetaling af bonus, fordeles bonusbeløbet forholds-

mæssigt i forhold til de enkelte medlemmers indbetalte forsikringspræmier til Tryg 
Forsikring A/S opgjort pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales 
på baggrund af. Forsikringspræmier vedr. forsikringer som nævnt i § 3.2 indgår 

ikke i opgørelsen af et medlems indbetalte forsikringspræmier. 
 

15.5 For at være berettiget til at modtage bonus, skal et medlem være forsikringstager 
pr. 31. december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af, såvel 
som på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet vedtager den pågældende udbeta-

ling af bonus. 
 

15.6 Retten til bonus er en personlig ret for medlemmerne, og retten kan således ikke 
overdrages til tredjemand hverken til eje eller sikkerhed. 

 
 
 

Opløsning 
 

§ 16 
 
16.1 Såfremt repræsentantskabet med det i § 7.3 nævnte kvalificerede flertal har truffet 

beslutning om opløsning af selskabet, bortset fra opløsning der sker i forbindelse 
med fusion af selskabet med et andet selskab, skal repræsentantskabet vælge en 

eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet for 
selskabets bestyrelse og direktion.  

 

16.2 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheders regler om likvidation finder anven-
delse. 

 
16.3 Selskabets formue skal fordeles blandt medlemmerne efter principper, som skal 

godkendes af Erhvervsstyrelsen, og som nærmere skal bestemmes af repræsen-

tantskabet med det i § 7.3, stk. 1, første punktum nævnte kvalificerede flertal. 
 

16.4 Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af repræsentantskabet. 
 
16.5 En beslutning om ændring af vedtægternes § 16 er kun gyldig, hvis den er godkendt 

af Erhvervsstyrelsen. 
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Overgangsbestemmelser 
 

§ 17 
 
17.1 Samtlige de medlemmer af selskabet, der var medlem før den af repræsentantska-

bet den 11. april 2002 vedtagne ændring af medlemskredsen efter vedtægternes § 
3, stk. 1, fortsætter deres medlemskab indtil de(t) forsikringsforhold, som udløser 

medlemskab måtte ophøre. 
 
17.2 Vedtægternes § 3.2 og § 15.4, sidste punktum, har alene virkning for aftaler om 

sådanne forsikringer, som indgås efter 31. marts 2017. 
 

_________________ 
 
Vedtægterne er som vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 1995 

med ændringer vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. december 
1995, det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. april 1998, det ordinære repræsen-

tantskabsmøde den 12. april 1999, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 11. 
juni 2001, det ordinære repræsentantskabsmøde den 11. april 2002, det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde den 18. juni 2002, det ordinære repræsentantskabsmøde den 
26. april 2004, det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. april 2005, det ekstraordi-
nære repræsentantskabsmøde den 29. august 2005, det ordinære repræsentantskabs-

møde den 29. marts 2006, det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. marts 2007, 
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2007, det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde den 7.oktober 2008, ordinære repræsentantskabsmøde den 24. 
marts 2010, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. oktober 2010, det ordi-
nære repræsentantskabsmøde den 21. marts 2012, det ordinære repræsentantskabs-

møde den 20. marts 2013, det ordinære repræsentantskabsmøde den 18. marts 2015 
med redaktionelle ændringer som vedtaget på bestyrelsesmødet i selskabet den 6. august  

2015 i henhold til bemyndigelse, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 11. ja-
nuar 2016, det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. marts 2017, det ordinære re-
præsentantskabsmøde den 13. marts 2018, repræsentantskabsmødet den 25. oktober 

2019, det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. september 2020, repræsen-
tantskabsmødet den 29. oktober 2020 og repræsentantskabsmødet den 27. oktober 2022. 


