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Aars, den 9. juni 2020
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e.b.
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Bestyrelsens beretning omfatter regnskabsperioden 1. januar -
31. december 2019 og frem til i dag.

Meget er sket, siden vi tog hul på det nye årti.

I februar og marts 2020 spredte Covid-19-pandemien sig til det 
meste af Verden og ændrede både hverdagen og økonomien i 
Danmark.

Begreberne: Sammenhold og fællesskab, der er en naturlig del af 
Himmerland Forsikrings gensidige værdigrundlag, har fået en helt 
speciel betydning for os alle i denne usædvanlige tid.

Medarbejderne har ydet og yder stadig en stor indsats for at betje-
ne og servicere medlemmerne med deres forsikringsbehov, eller 
hvis de har haft en skade. Uanset om det er foregået fra hjemme-
arbejdsplads eller på et af vores kontorer, som har været lukket for 
fysisk kontakt frem til medio maj, har de levet op til, at vi har været 
der, når kunderne har brug for os.

Herfra skal lyde en stor tak til Jer medarbejdere for den imøde-
kommenhed og omstillingsparathed, der pludselig blev behov for 
med dags varsel, og gav alle en ny og meget anderledes hverdag 
at forholde os til.

Den delvise nedlukning og indførelse af forsamlingsforbud over 
10 personer gjorde det også umuligt for os at afholde den ordinæ-
re generalforsamling i slutningen af april måned.

Derfor er vi meget glade for, at vi i dag – med næsten 2 måneders 
forsinkelse – kan mødes og afholde generalforsamlingen, selvom 
regnskabstallene for 2019 efterhånden kan virke som gammel 
information.

På trods af at vi er tæt på at kunne sætte punktum for 1. halvår af 
2020, har vi desværre ikke mulighed for at give ny regnskabs-
mæssig information herom på nuværende tidspunkt.

Jeg vil dog senere i beretningen komme ind på hvilke særlige for-
hold, der er blevet fulgt tæt i perioden siden medio marts 2020.

Året 2019 blev overordnet set et rigtigt godt år for Himmerland 
Forsikring gs. Specielt kursreguleringen, der alene har hævet 
resultatet med 33,6 mio. kr. i forhold til 2018, samt det forøgede 
resultat af datterselskabsvirksomhed med 14,9 mio. kr. er meget 
tilfredsstillende.

Regnskabsåret 2019 udviser et overskud efter skat på 60,1 mio. kr. 
mod 30,2 mio. kr. sidste år.

Af årets nettoresultat kan 10,1 mio. kr. henføres til det forsikrings-
tekniske resultat mod 20,7 mio. kr. året før, mens 57,6 mio. kr. 
hidrører fra investeringsvirksomheden i 2019 mod 12,7 mio. kr. i 
2018. Der er afsat 7,5 mio. kr. til selskabsskat.

Udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 4,4 
% i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 216,5 mio. kr. til 
226,1 mio. kr. Bruttopræmieindtægterne på koncernbasis er lige- 
ledes steget fra 413,4 mio. kr. til 435,4 mio. kr. svarende til 5,3 % 
mod 4,9 % i 2018, hvilket er ganske tilfredsstillende.

Præmieindtægterne for egen regning er steget i 2019 til 188,7 mio. 
kr. mod 179,3 mio. kr. året før, hvilket svarer til en stigning på 5,3 %.

Erstatningsudgifterne for egen regning udgør i 2019 125,7 mio. 
kr. mod 107,8 mio. kr. året før. Dette svarer til en skadeprocent for 
egen regning på 66,6 mod 60,1 i 2018. Bruttoskadeprocenten er 
65,7 mod 55,3 i 2018. På koncernbasis er bruttoskadeprocenten 
70,1.

2019 har været påvirket af afløbsgevinster på tidligere års skade-
reserver, hvilket har indvirket på resultatet for egen regning med 
6,5 mio. kr. mod 16,2 mio. kr. året før. Forskellen i afløbsresultat fra 
året før svarer stort set til faldet i det forsikringstekniske resultat.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger androg 57,0 mio. kr. 
mod 55,0 mio. kr. i 2018. Bruttoomkostningsprocenten er faldet fra 
25,4 til 25,2.

På koncernbasis udgør bruttoomkostningsprocenten 19,4 mod 
19,9 i 2018.

Det er meget tilfredsstillende, at selskabet og dermed koncernen 
kan fortsætte en positiv udvikling i den samlede omsætning, lige-
som udvidelser af forretningsomfanget har kunnet gennemføres 
med en omkostningsudvikling, som ikke har påvirket den samlede 
bruttoomkostningsprocent.

Genforsikringsafgivelsen er opgjort til 37,4 mio. kr., hvorefter sel- 
skabets selvbehold udgør 83,5 % af bruttopræmien. Skadeprocen-
ten på den samlede afgivne forretning andrager 60,8 mod 32,0 
året før.

Combined ratio er opgjort til 95,4 og operating ratio til 95,5.

Forsikringsvirksomheden viser herefter et samlet overskud på 10,1 
mio. kr. mod 20,7 mio. kr. året før. 

Investeringsvirksomheden omfatter likviditetsplacering, fonds-
pleje og resultater af datterselskabsdrift. Resultatet udgør 57,6 
mio. kr. mod 12,7 mio. kr. året før, hvilket er tilfredsstillende, når 
det tages i betragtning, at særligt kursreguleringen har påvirket 
positivt med 20,9 mio. kr. mod -12,6 mio. kr. året før. Resultat af 
datterselskabsdrift udviser et overskud på 33,8 mio. kr. mod 18,9 
mio. kr. i 2018, hvilket anses for tilfredsstillende. Her er det særligt 
datterselskabet Concordia Forsikring, der viser bedre resultat end 
forventet, hvilket også kan tilskrives udvikling i dette selskabs 
fondsresultat.

Renteindtægter og udbytter udgør 7,3 mio. kr. mod 10,3 mio. kr. i 
2018.

Resultatet af associerede virksomheder indgår i investeringsvirk-
somheden med et resultat på -1,1 mio. kr. mod -1,4 mio. kr. året før.

Samlet giver det herefter et resultat før skat på 67,6 mio. kr. mod 
33,4 mio. kr. i 2018, hvilket er tilfredsstillende, når der tages højde 
for de meget store udsving, de finansielle markeder er og har væ-
ret udsat for. Det samlede resultat er ligeledes tilfredsstillende at 
notere sig med baggrund i koncernens positive forretningsudvik-
ling af forsikringsvirksomheden og driftsresultatet heraf.

Resultat efter skat udgør 60,1 mio. kr. mod 30,2 mio. kr. året før.

Himmerland Forsikrings egenkapital pr. 31. december 2019 udgør 
898,8 mio. kr. Selskabets solvenskapitalkrav er pr. 31. december 
2019 opgjort til 236,3 mio. kr., mens kapitalgrundlaget for samme 
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periode er opgjort til 898,5 mio. kr. hvilket betyder, at Himmerland 
Forsikring har en solvensdækning på 3,8.

Datterselskabet Concordia Forsikring as. kom meget tilfredsstil-
lende gennem året med et forsikringsteknisk overskud på 22,4 
mio. kr. og et resultat efter skat på 32,0 mio. kr. Der er optjent 
bruttopræmier for 271,6 mio. kr. svarende til en stigning på 4,5 %, 
mens præmier for egen regning udgør 191,5 mio. kr. 

Concordia Forsikrings egenkapital andrager 332,4 mio. kr., og 
datterselskabets solvensdækning er pr. 31. december 2019 opgjort 
til 2,9.

Koncernens solvensdækning er pr. 31. december 2019 opgjort til 
3,4.

Så meget har ændret sig siden Covid-19 gav anledning til delvis 
nedlukning af Danmark, at jeg gerne vil se nærmere på, hvilken 
indvirkning dette har haft på den daglige håndtering af opgaver og 
betjening af medlemmerne i Himmerland Forsikring.

Himmerland Forsikring-koncernen har, som vi i tidligere årsbe-
retninger har omtalt, gennem mange år investeret i udvikling af 
IT-systemer og indkøbt teknisk udstyr, som muliggør øget brug af 
digitalisering på arbejdsgange m.v. Disse investeringer muliggjor-
de, at vi med kort varsel kunne flytte et stort antal medarbejdere 
til hjemmearbejdspladser i midten af marts måned 2020, mens 
øvrige medarbejdere varetog andre driftsopgaver på de enkelte 
kontorer, dog uden fysisk adgang for kunder.

Efter vi i dag er vendt tilbage til de faste arbejdssteder, har det væ-
ret naturligt at kigge på de erfaringer, som den foregående periode 
har givet. Ud over effekten af de tidligere foretagne investeringer 
fik vi afprøvet vores beredskabsplan, som dog tager udgangs-
punkt i andre forudsætninger end sygdomsudbrud.

Allerede dagen efter indførelsen af nødberedskabet var alle hjem-
mearbejdspladser fungerende, og der blev etableret nye kommu-
nikationsveje mellem de medarbejdere og daglige ledere i forskel-
lige afdelinger, som normalt har tætte daglige arbejdsrelationer.

Andre praktiske udfordringer blev løst undervejs, så når man ser 
bort fra den meget anderledes måde at arbejde på, fungerede dag- 
ligdagen uden nævneværdige problemer.

Medlemmerne tog godt imod, når den personlige betjening fortsat 
skulle være tæt på og ligetil – også selvom det skulle være på fy- 
sisk afstand. Her blev vi godt hjulpet at vores forsikringssystem 
GS Pro, hvor det via ”Mit Himmerland” på hjemmesiden er muligt 
at se sine forsikringer, give accept på tilbud om nye eller ændrede 
forsikringsbehov samt anmelde skader.

Samtidigt viste vores ønske om at kunne betjene medlemmerne 
gennem personlig kontakt sin styrke, da vi gennem perioden fort-
satte med den løbende servicering over telefon. Faktisk har vi ikke 
i de par måneder, hvor nødberedskabet var i kraft, oplevet hverken 
øgede ekspeditionstider eller nedgang i salg eller omtegning af 
forsikringer.

Endelig fremrykkede vi færdiggørelsen af vores nye ”Mit Himmer-
land” app-løsning til mobile enheder, så denne nye funktion blev 
gjort tilgængelig for interesserede brugere. Vi har modtaget man-
ge positive tilbagemeldinger på dette nye redskab i den digitale 

værktøjskasse, og arbejder ufortrødent videre med den fortsatte 
udvikling og forbedring heraf.

Gennem de senere år har vi med jævne mellemrum lanceret nye 
tilvalgsmuligheder på forsikringsdækninger, ligesom den generel-
le produktudvikling er blevet intensiveret.

Seneste produkt, der har fået en grundig opdatering, er Landbo-
ligTotal, som retter sig mod forsikring af private ejendomme på 
landet, såsom nedlagte landbrug. Produktet har fået dæknings-
mæssige udvidelser, herunder mulighed for nye tilvalgsdæknin-
ger, og er blevet meget positivt modtaget af eksisterende med-
lemmer, men har også skabt interesse fra nye forsikringstagere, 
hvilket bekræfter os i, at produktet nu i endnu højere grad dækker 
de behov, som ejere af boligejendomme på landet med rette har i 
dag.

Produktet indføres løbende ved hovedforfald for bestående for- 
sikringer, som samtidigt serviceres, hvis der er sket ændringer i 
dækninger eller forsikringssummer siden seneste forudgående 
kontakt. Dette bliver oplevet positivt af såvel forsikringstagerne 
som de medarbejdere, der forestår denne opgave.

Siden indførelsen af de nuværende Solvensregler - benævnt Sol-
vens II – har vi set en forøgelse i reguleringen af forsikringssekto-
ren samtidigt med forkortede tidsfrister for mange indberetninger. 
Ydermere er mængden af anden lovgivning taget til, herunder nye 
rammer for persondatabeskyttelse (GDPR), hvilket har betydet en 
forøgelse af udgifterne til IT og generel risikostyring.

I Himmerland Forsikring-koncernen har dette medført allokering 
af flere ressourcer i områderne Compliance og Risikostyring. End-
videre er der i forskellige afdelinger et forøget tidsmæssigt træk, 
som kan gå ud over andre arbejdsområder - f.eks. forretningsud-
vikling.

Som udgangspunkt ser vi positivt på, at der er styr på driften af 
specielt finansielle virksomheder, men vi er samtidigt nødsaget 
til at hejse flaget over for kontrol for kontrollens skyld. Dels vil 
omkostningerne fortsætte med at stige, men nok så væsentligt 
savner vi en selvkontrol af de igangsatte systemer fra myndighe-
dernes side, som lov- og regelgivere. På enkelte områder kan der 
findes eksempler på direkte konflikt mellem forskellige love og 
regler.

Så inden indførelse af nye komplekse og omkostningstunge byr-
der, ser vi gerne foretaget en samlet overordnet vurdering målt på 
indsats kontra udbytte i forhold til den allerede etablerede kontrol-
verden. Det vil give god mening - også samfundsøkonomisk.

Himmerland Forsikrings ”tæt på og ligetil” -profil bygger i høj grad 
på tilgængelighed, kundeservice og personlig rådgivning. Derfor 
var det naturligt for år tilbage at etablere de to forsikringsbutikker i 
henholdsvis Aars og Aalborg. I de efterfølgende år er forretnings- 
omfanget vokset, og tilgangen af nye medlemmer fortsætter.

Vi har tidligere udvidet forsikringsbutikken i Aars, og nu kommer 
turen til Aalborg, hvor vi etablerede forsikringsbutikken i 2015 på 
Vesterbro i lejede lokaler. Muligheden for at etablere en ny forsik-
ringsbutik i større og egne lokaler gør, at vi senere på efteråret slår 
dørene op på den nye adresse: Jernbanegade 4 i nærheden af det 
nyetablerede Budolfi Plads-område.
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Udover selve forsikringsbutikken, der forestår salg og service-
ring af privatkunder, åbnes der mulighed for etablering af andre 
servicefunktioner i ejendommen, hvor der bl.a. vil blive mulighed 
for at træffe medarbejdere fra serviceafdelingen eller skadesafde-
lingen efter nærmere aftale.

Ejendommen med den meget centrale beliggenhed i Aalborg C 
gennemgår for tiden en bygningsmæssig opgradering, så vi kan 
invitere indenfor senere på året, hvilket vi glæder os meget til.

Digitalisering og nem brug af data kommer til at spille en stor rolle 
i den videre udvikling af IT - måske endda forstærket af de ind-
vundne erfaringer under Covid-19-pandemien.

Himmerland Forsikring har i snart 50 år været medejer af Gen-
sam Data A/S, som oprindeligt blev stiftet af en række gensidige 
forsikringsselskaber. Udviklingen af IT-systemer har undervejs i 
denne lange periode undergået store forandringer, og antallet af 
medejere er af forskellige årsager blevet betragteligt mindre. Der-
for står Himmerland Forsikring-koncernen i dag som en betydelig 
aktionær i IT-selskabet.

Denne position er blevet yderligere forstærket af, at det i løbet 
af 2019 blev besluttet at overdrage retten til videreudvikling af 
systemet GS Pro til Gensam Data fra det hidtidige udviklingssam-
arbejde i Gensafe Systems I/S. Konsekvensen heraf vil være en 
styrkelse af Gensam Data, hvortil der over de kommende år vil 
blive tilført yderligere investeringer, der skal være med til at under-
støtte den forretningsmæssige udvikling i både Gensam Data og 
ejerselskaberne samt de øvrige forsikringsselskaber, der benytter 
Gensam Data som driftsleverandør og er deltagere i videreudvik-
lingen af GS Pro.

Himmerland Forsikring er kendetegnet ved, at hos os handler det 
om kunderne. Det betyder, at vores forsikringer tager udgangs-
punkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning bygger på 
personlig kontakt og en interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den 
optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det finder vi 
helt naturligt – da det er medlemmerne som kunder, der ejer 
Himmerland.

Vi oplever en stor kundeloyalitet, som vi tænker baserer sig på 
den måde, vi har indrettet forsikringsvirksomheden med fokus på 
de netop nævnte kendetegn.

Derfor var det særdeles interessant at se resultatet af den kunde-
tilfredshedsundersøgelse, som Himmerland Forsikring fik foreta-
get i løbet af 2019.

Den samlede tilbagemelding bekræftede os i vores antagelser, 
men gav også en god tilbagemelding på hvilke områder, der kan 
forbedres yderligere. Et af disse punkter er proaktivitet, altså hvor 
det er os, der tager initiativ til dialog, ligesom der efterspørges lø-
bende informationer, f.eks. i forbindelse med en skadesags forløb. 
Begge dele kalder på yderligere IT-udbygning, og indgår derfor i 
den planlagte videreudvikling af bl.a. ”Mit Himmerland”. Jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at takke de medlemmer, som deltog 
i kundetilfredshedsundersøgelsen for deres svar og bidrag til den 
videre udvikling af selskabet.

Efter gennemførelsen af kundetilfredshedsundersøgelsen har vi 
indledt et samarbejde med Trustpilot, hvor medlemmerne kan fo- 
retage tilfredshedstilkendegivelse. Også øvrige selskaber i kon-
cernen kan gives karakter. Ikke mindst de givne bemærkninger 

benyttes til at fremme kommunikation og forståelse for videreud-
vikling af kundetilfredshed.

For når alt kommer til alt: Så er grundlaget for at kunne drive en 
forsikringsvirksomhed baseret på et gensidigt fællesskab og 
fremtidigt sammenhold, at det gamle danske ord ”ordentlighed” 
indgår i ligningen. Vi er under Covid-19-perioden blevet særligt op-
mærksomme på hinanden og fællesskabets fordele. Det er godt. 
Vi kan så kun håbe på, at der også efter Covid-19 gives mulighed 
for en stille stund til eftertanke - og dermed også fortsat at under-
støtte disse fortrin. 

I henhold til krav herom i lov om finansiel virksomhed skal jeg 
give generalforsamlingen orientering om, at aflønningen af sel-
skabets direktion og bestyrelse fremgår af ledelsesberetningen, 
side 15 samt note 5, side 32-33 og 51-52 i den fremlagte årsrapport, 
og jeg kan oplyse om, der ikke herudover er aftalt nogen form for 
incitamentsaflønning eller i øvrigt aftalt fremtidige ændringer i af-
lønningen med direktionen ud over almindelig lønregulering efter 
seneste ansættelsesaftale.

Efter gældende regler for aflønning er der krav om, at finansielle 
virksomheder skal have en lønpolitik, der fremmer en sund og 
effektiv risikostyring.

Denne af bestyrelsen vedtagne lønpolitik, der er omtalt i ledel-
sesberetningen på side 15, medfører blandt andet fravalg i brug 
af variable løndele til bestyrelse, direktion og andre væsentlige 
risikotagere i selskabet.

Bestyrelsen forholder sig løbende til selskabets risici og solvens- 
behov, og vi ser fortsat gode muligheder for en god og sund ud-
vikling for Himmerland Forsikring, der vil være betryggende for de 
mange medlemmer.

Himmerlands solvenskapitalkrav er pr. 31. december 2019 opgjort 
til 236,3 mio. kr. Selskabets kapitalgrundlag til dækning heraf ud-
gør på samme tidspunkt 898,5 mio. kr. svarende til en overdæk-
ning på 662,2 mio. kr.

Vi ser med baggrund i en videreudvikling af vores IT-system, en 
decentral organisation og et godt lokalt markedskendskab fortsat 
fortrøstningsfuldt på opgaven med at videreudvikle og udbygge 
koncernen, så Concordia Forsikring og Himmerland Forsikring 
også om mange år vil være at finde i feltet blandt danske forsik- 
ringsvirksomheder og medvirke til at fastholde gode, lokale ar- 
bejdspladser.

Koncernens combined ratio er i 2019 opgjort til 92,0 og operating 
ratio til 92,2.

Den fortsatte forsikringsmæssige vækst i koncernens selskaber 
forventes at ske på det kontrollerede grundlag, som det hidtil har 
gjort, og som i 2019 medvirkede til et forsikringsteknisk overskud i 
koncernen på 34,1 mio. kr. mod 48,1 mio. kr. året før.

På koncernplan vurderes der muligheder for en fortsat vækst. 
Udviklingen ventes dog som helhed moderat, idet den skærpe-
de prissætning vil påvirke koncernen forskelligt fra branche til 
branche.

Siden Covid-19-udbruddet har de finansielle markeder været på-
virket negativt, og denne udvikling har også påvirket Himmerland 
Forsikrings og dermed koncernens investeringsforretning. Lige-
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ledes har selskabet, som udbyder af rejseforsikringer forventning 
om øgede erstatningsudgifter på dette område. Modsætningsvist 
kan det lavere aktivitetsniveau smitte af på andre forsikringsom-
råder med mindre erstatningsudgifter til følge.

Som jeg omtalte indledningsvist har bestyrelsen og selskabets le- 
delse fulgt udviklingen på de finansielle markeder tæt, og selv om 
der gennem perioden har været tale om betydelige udsving i de 
samlede kursreguleringer, har det ikke givet anledning til at ændre 
ved den gældende instruks til porteføljeforvaltere eller foretage 
justering af den valgte risikoprofil, hvilket den seneste opgørelse 
af selskabets kapitalforhold og solvenskapitalkrav også har be- 
kræftet os i.

Udviklingen i forsikringsforretningen har været præget af mange 
henvendelser om rejseforsikring, hvor der i starten af perioden na- 
turligt blev anmeldt en del skader. På nuværende tidspunkt er der 
igen i et vist omfang åbnet op for nye ferierejser - primært til euro-
pæiske lande. Dog kan rejsevejledningerne ændres med kort var-
sel, hvilket kan give fornyet travlhed for afbestillingsdækningerne. 
Skadebilledet på øvrige brancher har ikke udvist større afvigelser, 
når der bortses fra en lidt større andel af brandskader end i et nor-
maltår. For at få et mere præcist billede af Covid-19-pandemiens 
eftervirkninger på eksempelvis erhvervsforsikringsområdet, skal vi 
formentlig hen sidst på året for at få en tydelig status. 

Men samlet set har situationen fra marts måned og frem kun haft 
begrænset indflydelse på den solvensmæssige situation - seneste 
opgørelse viser, at Himmerland Forsikring stadig opfylder solvens- 
kapitalkravet 3,8 gange, og således fortsat er et meget velkonsoli-
deret selskab med deraf stor beskyttelse af vores medlemmer og 
en positiv indflydelse på koncernens fremtidige udvikling, ligele-
des til gavn for selskabets medlemmer.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere for 
samarbejdet i det forløbne år. Samtidig tak til alle koncernens 
medarbejdere for den gode indsats i årets løb. Uden Jeres positive 
indstilling og medvirken til løsning af de mange opgaver vi har 
haft og står overfor, vil det ikke være muligt at skabe de nødvendi-
ge resultater. Samtidig takker jeg ledergruppen for den vedvaren-
de, store indsats og de deraf opnåede resultater.

En særlig tak til Jer delegerede og øvrige fremmødte for den inter- 
esse I har udvist over for selskabet ved at møde op på generalfor-
samlingen i dag.

Endelig glæder jeg mig over et godt og konstruktivt samarbejde 
med mine bestyrelseskolleger gennem årets møder, ligesom jeg 
på bestyrelsens vegne takker direktionen for god og grundig ori- 
entering om selskabets forhold.

Hos Himmerland Forsikring møder man mennesker, der altid er 
lige om hjørnet, når der er brug for det, og vi er nordjyder af natur 
og har været en del af livet i Nordjylland gennem mere end 130 år 
med det formål at sikre nordjyderne en tryggere hverdag og med-
virke til at skabe trivsel og vækst i vores hjørne af verden.

Derfor har det været naturligt at beslutte, hvilke opgaver, der i den- 
ne usikre tid, har skullet fremrykkes for at give vores beskedne 
bidrag til at understøtte det lokale erhvervsliv og dermed beskæf-
tigelse. Derudover blev Fonden Himmerland i forlængelse af tidli-
gere truffet beslutning tilført 500.000 kr. som gave ultimo 2019. 
Vi ser med stor tilfredshed, at Fonden modtager flere ansøgninger 
om støtte, og dermed giver noget tilbage til de lokale samfund og 

ildsjæle, der gennem årtier også har bakket op om Himmerland 
Forsikring.

Himmerland Forsikring har gennem de seneste 15 år udviklet sig 
til at være repræsenteret andre steder end udgangspunktet i 
Nordjylland. Gennem Dyrekassen Danmark og Dansk Hestefor-
sikring har vi fået et godt fodfæste inden for tegning af specialfor-
sikringer til hunde, katte og heste i hele landet, ligesom Concordia 
Forsikring, der har kontorer i Odense, Aars, Ærøskøbing, Virum og 
på Læsø, er i pæn fremdrift. Koncernens store fordel er, at vi har et 
økonomisk meget solidt og særdeles velfungerende forsikrings-
selskab, der har styr på tingene, og dermed at vi kan være nærvæ-
rende i flere markedsområder, baseret på den gensidige tanke-
gang, der er en del af forretningsmodellen for moderselskabet 
Himmerland Forsikring. Så grundlaget for at kunne videreudvikle 
koncernens størrelse geografisk er også gunstigt.

Ved dagens valg til bestyrelsen skal vi tage afsked med Torben 
Søgaard Jensen, der ikke kan genopstille. Torben har været med- 
lem af bestyrelsen siden 2008 og har i den periode medvirket til 
at videreudvikle grundlaget for den koncern, som Himmerland i 
dag er blevet. Jeg vil benytte lejligheden til at rette en tak til dig 
Torben for din indsats gennem årene samt for din altid engagere-
de deltagelse i selskabets opgaver og udvikling.

Tak.

Aflagt af Forsikringsselskabet Himmerlands formand Erling 
Sørensen på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 
2020.
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Tlf. 96 98 18 00

post@himmerland.dk

www.himmerland.dk

Himmerland Forsikring gs.

Himmerlandsgade 110

9600 Aars

Tæt på og ligetil

CVR. NR. 14 94 40 79

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab – vi er ejet af vores kunder. Gennem mere end 130 år 
har vi kun haft ét fokus: Kunderne! Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, 
og at vores rådgivning altid bygger på personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den 
optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det er derfor, vi siger: Himmerland Forsikring – tæt på og ligetil


