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REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NORLIV  

 
Onsdag den 4. april kl. 12, Tivoli Hotel og Congress Center, Arni 
Magnussons Gade 2-4, 1577 København V 

 
 
Bestyrelsens formand Peter Gæmelke bød på vegne af foreningen Norlivs 
bestyrelse velkommen til repræsentantskabsmødet i foreningen. Peter Gæmelke 
bød dernæst velkommen til de nyvalgte repræsentanter fra de tre vestlige 
regioner og gjorde i samme forbindelse opmærksom på, at de afgående 
repræsentanter havde ret til at stemme på dagsordenspunkt 1-4.  
 
Ad dagsordenens punkt 1: Godkendelse af dagsorden samt valg af dirigent 
 
Peter Gæmelke oplyste, at bestyrelsen indstillede advokat Anders Lavesen som 
dirigent, hvilket der var fuld opbakning til, og konstaterede herefter, at 
dagsordenen var godkendt. 
 
Dirigenten konstaterede indledningsvist, at repræsentantskabsmødet var 
lovligt indkaldt.  
 
Dirigenten konstaterede endvidere, at repræsentantskabet var 
beslutningsdygtigt, da mere end halvdelen af repræsentanterne, som skulle 
træffe beslutninger i henhold til dagsordenen, var til stede.  
 
Herefter gik repræsentantskabet over til behandling af den resterende del af den 
udsendte dagsorden. 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden samt valg af dirigent 

 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 

regnskabsår, samt beretning om bestyrelsens overordnede planer for 
foreningens fremtidige aktiviteter 
 

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 
 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til 
den godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbetaling af bonus 
til medlemmerne samt uddeling 
til almennyttige aktiviteter 
 

5. Oplæg v/ adm. dir. Steen-Michael Erichsen, Nordea Liv & Pension 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 

7. Honorar til Norlivs bestyrelse 
 

8. Valg af revisor for 2018 
 

9. Ændring af vedtægter m.v. 
 

10. Governance for Norliv i relation til NLP 
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11. Beslutning om Norlivs stemmeafgivelse på Nordea Liv & Pensions 
kommende 
ordinære og ekstraordinære generalforsamling 
A. Afstemningspunkter 
B. Orienteringspunkter 
C. Bemyndigelse 
 

12. Eventuelt 
 

 
Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning om foreningens 
virksomhed i det forløbne regnskabsår, samt beretning om bestyrelsens 
overordnede planer for foreningens fremtidige aktiviteter 
 
Peter Gæmelke aflagde mundtlig beretning om foreningens virksomhed. 
Beretningen tog udgangspunkt i målsætningerne i foreningens strategi og gav 
en status på de enkelte punkter. 
 
Status på formueforvaltningen i foreningen var positiv. Foreningen havde siden 
august 2015 opnået et samlet resultat på ca. 720 mio. kr. på trods af en negativ 
udvikling på de finansielle markeder i begyndelsen af foreningens levetid.  
 
Foreningen havde opnået en god inflationssikring af formuen ved at 
konsolidere. Resultaterne var så solide, at der indstilledes til, at der i 2018 
udbetaltes en betydelig bonus til medlemmerne. 
 
Peter Gæmelke berettede herefter om foreningens målsætninger for 
medlemsdemokrati. Det var foreningens mål at øge kendskabet til foreningen 
for derigennem at opnå en aktiv valgdeltagelse blandt foreningens medlemmer. 
Det var også foreningens mål at kommunikere åbent og klart om foreningens 
aktiviteter og resultater. Peter Gæmelke fremhævede, at de afholdte 
medlemsmøder i 2017 var velbesøgte, samt at stemmeprocenten ved det 
gennemførte valg til repræsentantskabet var forøget væsentligt til et 
tilfredsstillende niveau 
 
I relation til medlemsfordele og varetagelse af medlemmernes interesser, 
tilføjede Peter Gæmelke, at foreningen har en målsætning om, at 80 % af 
foreningens overskud direkte skal komme medlemmerne til gode og at den 
bonusmodel, repræsentantskabet havde vedtaget, medførte, at alle medlemmer 
får kontant bonus for første gang i 2018. Afslutningsvis tilføjede Peter Gæmelke, 
at Norliv blev opfattet som en forening, der aktivt repræsenterer medlemmernes 
interesser i forhold til Nordea Liv & Pension, og at købet af aktiemajoriteten i 
Nordea Liv & Pension ville sikre en endnu bedre interessevaretagelse gennem 
aktivt ejerskab. 
 
Med hensyn til status på foreningens målsætning for god mental sundhed, 
fortalte Peter Gæmelke, at foreningen påbegynder uddelinger i 2018 inden for 
de tre indsatsområder, der var fastlagt af repræsentantskabet. Peter Gæmelke 
introducerede endvidere Lars Hjorth Bærentzen og Maria Haukrogh, som var 
blevet ansat i Norliv med henblik på til at sikre en god start på den almennyttige 
indsats. 
 
Peter Gæmelke konkluderede på bestyrelsens vegne, at der i 2017 var arbejdet 
målrettet efter den lagte strategi, og at der var opnået tilfredsstillende fremskridt 
og resultater på alle områder. 
 
Om bestyrelsens overordnede planer for 2018 berettede Peter Gæmelke særligt 
om købet af aktiemajoriteten i Nordea Liv & Pension, som forventedes 
gennemført i april/maj 2018. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt  
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Finanstilsynet havde givet tilladelse til købet. Foreningen ville efter købet blive 
en erhvervsdrivende forening og få status af forsikringsholdingvirksomhed. 
Derved ville Norliv blive underlagt en forøget finansiel regulering, hvilket 
blandt andet medfører, at bestyrelse, direktion og sekretariat skal leve op til en 
række krav om ledelse og styring af forsikringsholdingvirksomheder. 
Foreningens ledelse arbejdede på en enkel styringsmodel, der sikrer, at 
foreningen lever op til disse krav.  
 
Afslutningsvist orienterede Peter Gæmelke repræsentantskabet om, at selvom 
foreningen ville blive eneejer af Nordea Liv & Pension i løbet af de kommende 
par år, hvor Nordea købes ud, når der er tilstrækkelig fri kapital i Nodea Liv & 
Pension dertil, er der muligvis nogle europæiske lovmæssige initiativer på vej, 
der kan påvirke muligheden for et hurtigt aktietilbagekøb og dermed udskyde 
tilbagekøbet af aktier. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 3: Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og 4: 
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 
godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbetaling af bonus til 
medlemmerne samt uddeling til almennyttige aktiviteter 
 
Lars Wallberg præsenterede foreningens årsrapport for 2017 og fremhævede, at 
det havde været et godt år for foreningen.  
 
Afkastet for 2017 havde været højt, blandt andet på grund af foreningens 
sammensætning af aktier og obligationer samt den gode udvikling på 
aktiemarkedet. Aktier havde været overvægtet i forhold til obligationer, hvilket 
havde medvirket til, at afkastet var højere end det anvendte benchmark for 
investeringerne. 
 
Lars Wallberg oplyste, at den likvide formue var på cirka 3,5 mia. kr. dagen før 
repræsentantskabsmødet af hensyn til det forestående køb af yderligere 45 % af 
Nordea Liv & Pension, og at resultatopgørelsen viste et samlet resultat på ca. 460 
mio. kr. for regnskabsåret 2017. 
 
Endelig beskrev Lars Wallberg bestyrelsens indstilling til anvendelse af 
resultatet, hvorefter 320 mio. kr. foresloges udbetalt i bonus til foreningens 
medlemmer, 80 mio. kr. foresloges uddelt til almennyttige aktiviteter og 59,6 
mio. kr. foresloges anvendt til konsolidering af Norlivs egenkapital. 
 
Herefter debatterede repræsentantskabet bestyrelsens indstilling til anvendelse 
af resultatet.  
 
En repræsentant ønskede at opfordre bestyrelsen til at ændre bestyrelsens 
indstilling således, at beløbet til udbetaling af bonus forhøjedes til 570 mio. kr.  
 
Flere repræsentanter støttede denne opfordring til bestyrelsen og en 
repræsentant tilføjede, at jo mindre man giver i bonus, jo mindre er det til gavn 
for de oprindelige medlemmer. 
 
Som begrundelse for bestyrelsens indstilling anførte Peter Gæmelke dels 
behovet for konsolidering og dels den kommende investering i Nordea Liv & 
Pension.  Hertil tilføjede Kent Petersen, at foreningen havde besluttet at være 
solid bagstopper for Nordea Liv & Pension og det derfor var en god ide og et 
godt signal at konsolidere, og at det endvidere ikke vides, hvordan afkastet ville 
være i 2018. Den foreslåede konsolidering ville være med til at sikre, at 
foreningen i 2019 stadig har noget at byde ind med i forhold til almennyttige 
aktiviteter.  
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Andre repræsentanter støttede bestyrelsens indstilling - særligt med den 
begrundelse, at resultatet burde anvendes til at tilbagekøbe aktier fra Nordea 
Liv & Pension hurtigere end planlagt. 
 
En repræsentant spurgte til, hvad sker der regnskabsmæssigt i Norliv, når 
Norliv bliver majoritetsaktionær i Nordea Liv & Pension, hvortil Lars Wallberg 
svarede, at foreningen overgår til at være underlagt finansiel regulering. 
Investeringen i Nordea Liv & Pension vil blive bogført til indre værdi tillagt 
goodwill, som foreningen vil afskrive over en periode på 15 år. Foreningen vil 
hvert år vurdere, om den pris foreningen har betalt for goodwill, er den rigtige.  
 
En repræsentant spurgte til, om der bliver taget højde for alternative 
investeringer i relation til aktivernes fordeling, idet foreningen har givet tilsagn 
om at yde kapital til en række Private Equity-fonde, og derfor ikke har mange 
likvide aktiver tilbage. Lars Wallberg oplyste, at det var forventningen, at 
foreningen i løbet af 2018 kan afhænde en stor del af disse forpligtelser. 
 
Som svar på et spørgsmål fra en repræsentant, oplyste dirigenten, at der ifølge 
foreningens vedtægter kan udbetales bonus, hvis der er et overskud på mere end 
1% i foreningen. Vedtægterne siger derimod ikke noget om, hvor meget der skal 
konsolideres. Dirigenten præciserede, at hele overskuddet principielt kan 
udbetales, hvis der for eksempel er et overskud på 10%, men at det selvfølgelig 
er en forsvarlighedsvurdering, som bestyrelsen skal foretage. 
 
Peter Gæmelke udtrykte, at bestyrelsen gerne ville være med til at finde et 
kompromis. Et kompromis kunne være, at 100 mio. kr. anvendes til 
almennyttige aktiviteter, og at 400 mio. kr. udbetales til medlemsbonus. Således 
opretholdtes 80/20-fordelingen. 
 
Dirigenten konstaterede, at der tegnede sig et behov for en vejledende 
afstemning om, hvorvidt repræsentanter støttede bestyrelsens oprindelige 
forslag, og at der var et ønske om, at der skulle foretages en skriftlig afstemning.  
 
Imens optællingen foregik, fortsatte debatten. 
 
En repræsentant bemærkede, at vedtægterne ikke giver mulighed for, at der 
konsolideres ét år og udbetales en større bonus det efterfølgende år, såfremt der 
ikke er opnået et overskud på mere end 1% det efterfølgende år. Det bekræftede 
dirigenten.  
 
En repræsentant bemærkede, at det i ledelsesberetningen stod, at der udbetales 
bonus i maj på trods af, at repræsentantskabet tidligere havde besluttet, at 
udbetaling af bonus tidsmæssigt skulle holdes fri af udbetaling af feriepenge den 
1. maj. Lars Wallberg og Peter Gæmelke tilkendegav, at de var enige i 
betragtningen og tilføjede, at udbetalingen af bonus formentlig ville ske i 
slutningen af maj eller starten af juni.  
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet angående 
dagsordenspunkterne 2-4, og at bestyrelsens beretning var taget til efterretning 
med de faldne bemærkninger. 
 
Dirigenten konstaterede endvidere, at årsrapporten for 2017 var godkendt. 
 
Efter optælling af stemmer oplyste dirigenten, at der var 25 stemmer for 
bestyrelsens oprindelige indstilling til anvendelse af resultat, 19 stemmer i mod 
og 1 blank stemme. To repræsentanter ankom først efter afstemningen. 
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Peter Gæmelke ønskede efterfølgende ordet, og foreslog på vegne af bestyrelsen 
et kompromis, hvorefter beløbet, der disponeres til almennyttige aktiviteter, 
hæves med 12 mio. kr. til 92 mio. kr., og beløbet, der disponeres til 
medlemsbonus, hæves med 48 mio. kr. til 368 mio. kr. Med dette forslag ønskede 
bestyrelsen at opnå en bredere tilslutning blandt repræsentanterne, selvom der 
principielt var truffet afgørelse om bestyrelsens oprindelige forslag.  
 
Dirigenten konstaterede, at ingen havde indvendinger imod bestyrelsens 
reviderede forslag, og at forslaget således var vedtaget.  
 
 
Ad dagsordenens punkt 5: Oplæg v/ adm. dir. Steen-Michael Erichsen, Nordea 
Liv & Pension 
 
Steen-Michael Erichsen takkede indledningsvist for opbakningen til købet af 
Nordea Liv & Pension.  
 
Steen-Michael Erichsen fortalte herefter om Nordea Liv & Pensions 
regnskabsresultat. 
 
Regnskabsåret 2017 havde været et historisk år for Nordea Liv & Pension. Der 
var foretaget indbetalinger for 19 mia. kr., hvilket var et par mia. højere end 
forventet. Dette skyldtes i lige så høj grad selskabets nuværende kunder som nye 
kunder. 
 
Regnskabet viste et afkast til kunderne på 10,3 mia. kr. på grund af et sjældent 
godt aktieår. Resultat havde således været bedre end forventet, og 
solvensgraden var steget til 179 % fra 164% i 2016. 
 
Steen-Michael Erichsen forventning til 2018 var, at de løbende præmier ville 
stige, og at der ville være et fortsat højt niveau af indskud men dog lavere end i 
2017, hvor Nordea Liv & Pension fik flere store kunder.  
 
Om de bogførte præmier forklarede Steen-Michael Erichsen, at disse primært 
stammede fra firmaaftaler. De 19 mia. kr. var lige fordelt på præmier og indskud 
og 93% af alle nye præmier var i markedsrente. 
 
Afkastet til Nordea Liv & Pensions kunder stammede fra tre kilder; 
markedsafkast/kontorente, DinKapital (96% af virksomhedskunder bruger 
DinKapital) og bonus fra Norliv. I den forbindelse pointerede Steen-Michael 
Erichsen vigtigheden i at få forklaret kunderne om bonus fra Norliv. Særligt 
kunder, der er kunder i Nordea Liv & Pension gennem mæglere, har ikke 
kendskab til medlemsbonus. 
 
Bestyrelsen i Nordea Liv & Pension havde i december 2017 besluttet, at 
højrentepension skulle ligge på 3%, hvilket er højere end konkurrenterne og for 
de kunder, der anvender DinKapital vil den effektive kontorente være 3,1%.  
 
Med Norlivs køb af yderligere 45% af aktierne vil en endnu større andel af 
Nordea Liv & Pensions overskud blive hos kunderne. På sigt vil Norliv eje 100% 
af aktierne i Nordea Liv & Pension, hvorfor hele overskuddet vil blive tilbageført 
til foreningen Norliv – og dermed Nordea Liv & Pensions kunder. 
 
Om Nordea Liv & Pensions strategiske investeringer oplyste Steen-Michael 
Erichsen, at Nordea Liv & Pension lige fået en stor leverance af IT-systemet N16, 
som gik rigtig godt, om end projektet er en lille smule forsinket. 
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Steen-Michael Erichsen fortalte herefter om Nordea Liv & Pensions nye 
initiativer. Blandt andet har Nordea Liv & Pension lavet en investeringsguide og 
en stor kampagne, hvor Nordea Liv & Pension sender anbefalinger til ændringer 
af pensionsordninger elektronisk til kunderne.   
 
Endelig bemærkede Steen-Michael Erichsen, at selskabets klagestatistik og 
presseomtale ikke gav grund til bekymring. 
 
En repræsentant spurgte, hvordan det gik med at få kunder med 
gennemsnitsrenteprodukter over til markedsrenteprodukter, hvortil Steen-
Michael Erichsen svarede, at Nordea Liv & Pension er væsentlig forud for 
planen.  
 
En repræsentant spurgte til Nordea Liv & Pensions holdning til personlig 
rådgivning. Steen-Michael Erichsen pointerede, at det er rigtig vigtigt med 
personlig rådgivning, men at kunderne skal have valget.  
 
 
Ad dagsordenens punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
Dirigenten bemærkede, at der var fire medlemmer på genvalg til en valgperiode 
på 2 år, nemlig Peter Gæmelke, Kent Petersen, Cathrine Riegels Gudbergsen og 
Peter Lindholm Sørensen og derudover en plads for en periode på 1 år, da Heine 
Christiansen ikke var blevet genvalgt som repræsentant i Norliv.  
 
Ud over de fire nuværende bestyrelsesmedlemmer stillede ni yderligere 
repræsentanter op, nemlig; Peter Ulrik Jensen, Jan Steffensen, Finn Andersen, 
Vibeke Arnskov Helsinghoff, Christian Echkardt Aagaard, Michael Burgdorf, 
Lena Hellström Weihrauch, Lotte Broder Jørgensen og Andreas Munch Møller. 
 
De opstillede kandidater præsenterede herefter sig selv.  
 
Dirigenten gennemgik herefter valgproceduren, hvorefter de fire kandidater 
med flest stemmer ville blive valgt for 2 år, og den kandidat, der fik det 
femtehøjeste stemmetal, ville blive valgt for en periode på 1 år.  
 
Derefter gennemførtes afstemningen, og dirigenten annoncerede, at de fire 
nuværende bestyrelsesmedlemmer, Peter Gæmelke (28 stemmer), Kent Petersen 
(30 stemmer), Cathrine Riegels Gudbergsen (29 stemmer) og Peter Lindholm 
Sørensen (24 stemmer) samt Finn Andersen (28 stemmer) var blevet valgt til 
Norlivs bestyrelse. Peter Lindholm fik færrest stemmer, og blev dermed valgt 
for en periode på et år. 
 
Peter Ulrik Jensen fik det sjettehøjeste stemmetal og blev således valgt til 1. 
suppleant (17 stemmer). Lena Hellström fik det syvendehøjeste stemmetal og 
blev derfor valgt til 2. suppleant (13 stemmer). 
 
Peter Gæmelke ønskede de valgte kandidater tillykke og takkede på vegne af 
bestyrelsen Heine Christiansen for hans indsats.  
 
 
Ad dagsordenens punkt 7: Honorar til Norlivs bestyrelse 
 
Ane Skytte Hendriksen begrundede bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar. 
Der foresloges en forøgelse af honoraret, da arbejdsmængden var øget, og da det 
så ud til at forsætte. Dette skyldtes blandt andet opkøbet af Nordea Liv & 
Pension, de almennyttige uddelinger og den generelle formueforvaltning. 
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Bestyrelsens forslag tog udgangspunkt i arbejdsomfanget, de nye opgaver og 
honorarer til bestyrelser i tilsvarende uddelende foreninger. 
 
En repræsentant spurgte til bestyrelsens tidsforbrug, og Ane Skytte Hendriksen 
oplyste, at et bestyrelsesmøde cirka varer 3-3,5 timer og krævede cirka det 
tredobbelte i forberedelse. 
 
Herefter debatterede repræsentantskabet bestyrelsens forslag.  
 
Det blev blandt andet debatteret, hvorvidt det var mere hensigtsmæssigt, at 
bestyrelsen blev aflønnet pr. bestyrelsesmøde i stedet for at modtage et fast årligt 
honorar. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte opbakning til et fast honorar, 
blandt andet med den begrundelse, at bestyrelsen skal deltage i de møder, der 
er nødvendige og relevante uden, at det får betydning for deres honorar.  
 
Ane Skytte Hendriksen oplyste, at der efter indkaldelsen til 
repræsentantskabsmødet var kommet et forslag om at hæve honoraret til 
repræsentanterne.  
 
Efter en debat om et passende niveau for honoraret til repræsentantskabet, 
foreslog Peter Gæmelke på vegne af bestyrelsen, at grundhonoraret til 
repræsentanterne hæves til 25.000 kr. pr. år, og at honoraret pr. møde hæves til 
7.500 kr. 
 
En repræsentant foreslog, at honoraret fremadrettet indeksreguleres, så 
honoraret ikke skal diskuteres hvert år. 
 
Dirigenten bemærkede, at det var hans opfattelsen, at der godt kunne træffes 
beslutning om honorar til repræsentanterne på repræsentantskabsmødet, idet 
en sådan beslutning måtte ligge inden for rammerne af, hvad en repræsentant 
måtte kunne forvente, når spørgsmål om honorar til bestyrelsen skulle drøftes, 
og idet alle repræsentanterne var repræsenteret.    
 
Dirigenten spurgte, om der var ændringsforslag, hvilket ikke var tilfældet. 
Herefter stemte repræsentantskabet om honorar til repræsentanterne, som 
foreslået af Peter Gæmelke. Dirigenten konstaterede, at 3 repræsentanter stemte 
imod, og at forslaget således var vedtaget. 
 
Herefter stemte repræsentantskabet om honorar til bestyrelsen i Norliv. 
Dirigenten konstaterede, at 1 repræsentant stemte imod forslaget, og at forslaget 
derfor var vedtaget. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 8: Valg af revisor for 2018 
 
Peter Gæmelke begrundede bestyrelsens forslag om valg af PwC som revisor 
for Norliv. Norliv og Nordea Liv & Pension skal have samme revisor, når 
koncernforholdet etableres. Det blev oplyst, at revisoropgaven, efter aftale med 
Nordea Liv & Pension, skulle i udbud igen efter et par år. 
 
Da der ikke var indvendinger, konstaterede Dirigenten, at PwC var valgt som 
revisor. 

 
 
Ad dagsordenens punkt 9: Ændring af vedtægter m.v. 
 
Peter Gæmelke begrundede de foreslåede vedtægtsændringer og forklarede i 
relation til forslaget om ændring af foreningens navn, at Nordea Liv & Pension  
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skal udfase brugen af "Nordea"-brandet over en periode, når Nordea Liv & 
Pension ikke længere er en del af Nordea-koncernen. 
 
Dirigenten opridsede de tre forslag til vedtægtsændringer, og hørte om 
repræsentanterne havde bemærkninger i den anledning. Da det ikke var 
tilfældet, gik repræsentantskabet over til afstemning om forslagene. 
 
Dirigenten oplyste, at vedtagelsen af vedtægtsændringerne krævede 2/3-
majoritet. 
 
Da ingen af repræsentanterne havde bemærkninger eller stemte imod 
forslagene, konstaterede dirigenten herefter, at; 

• forslaget om godkendelse af konsekvensændring i vedtægterne, som 
følge af kravet om tilføjelse af "F.M.B.A." til foreningens navn var 
vedtaget. 

• forslaget om, at repræsentantskabet giver bestyrelsen bemyndigelse til 
at ændre foreningens navn til "Norliv – Foreningen for kunder i [nyt 
navn for NLP]" var vedtaget. 

• forslaget til ændring af vedtægternes § 14.5 om medlemsbonus, som 
fremgik af det udkast til vedtægter, der var vedlagt indkaldelsen til 
repræsentantskabsmødet, var vedtaget. 

 
 
Ad dagsordenens punkt 10: Governance for Norliv i relation til NLP 
 
Kent Petersen præsenterede bestyrelsens forslag til forretningsorden for Norliv.  
 
Rammerne for governance-modellen udgjordes på den ene side af de 
lovmæssige forpligtelser, en bestyrelse er underlagt og på den anden side af, at 
både Finanstilsynet og lov om finansiel virksomhed lægger vægt på, at 
repræsentantskabet skal have samme beføjelser som en generalforsamling.  
 
Kent Petersen gennemgik herefter forretningsordenen på et overordnet plan. 
Generelt gælder det, at bestyrelsen bærer ansvaret og har initiativpligten og -
retten.  
 
Bestyrelsen havde besluttet at sænke grænsen for, hvornår repræsentantskabet 
skal godkende køb af og investeringer i virksomheder fra 500 mio. kr. til 300 mio. 
kr.  
 
Kent Petersen bemærkede, at bestyrelsen gerne ville have samme valgmodel til 
Nordea Liv & Pensions bestyrelse, som anvendes i Norliv, indført i 
forretningsordenen under punkt 4.3.  
 
Dirigenten tilføjede, at det centrale vedrørende valgproceduren var, at der 
skulle stemmes på mindst halvdelen af de kandidater, der skulle vælges.  
 
En repræsentant spurgte i relation til forretningsordenens punkt 3.3.2, om det 
var muligt og i så fald hensigtsmæssigt, at der alene vælges kandidater til 
Nordea Liv & Pensions bestyrelse, der ikke sidder i Norlivs bestyrelse. 
Dirigenten bekræftede, at det var muligt efter den nuværende ordlyd, at Norlivs 
bestyrelse ikke er repræsenteret i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. Kent 

Petersen bemærkede, at Norlivs bestyrelse, efter hans opfattelse, bør være 
repræsenteret i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. En mulighed kunne være, at 
to af Norlivs pladser i Nordea Liv & Pensions bestyrelse blev besat af 
medlemmer fra Norlivs bestyrelse og af to repræsentanter i Norliv, der ikke 
sidder i Norlivs bestyrelse. Peter Gæmelke erklærede sig enig med Kent 
Petersen.  
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Som svar på et spørgsmål fra en repræsentant om forretningsordenens punkt 
3.1.3, præciserede dirigenten, at repræsentantskabet ikke kan kræve en bestemt 
beslutning gennemført. Repræsentantskabet kan derimod pålægge bestyrelsen 
at komme med en indstilling til en given beslutning, som repræsentantskabet 
derefter kan tage stilling til. Det skyldes, at det i sidste ende er bestyrelsen, der 
bærer ansvaret for de beslutninger, bestyrelsen træffer.  
 
En repræsentant påpegede, at der er en risiko for, at de medlemmer af Norlivs 
bestyrelse, der indstilles til Nordea Liv & Pensions bestyrelse, ikke bliver valgt 
til Norlivs bestyrelse på det pågældende repræsentantskabsmøde i Norliv.  
 
I relation til Norlivs bestyrelses indstilling til stemmeafgivelse på Nordea Liv & 
Pensions generalforsamling, som omtalt i punkt 3.2.1, meddelte dirigenten, at 
der må gælde de samme regler om mulighed for fremsættelse af 
ændringsforslag, som gælder for repræsentanterne på et 
repræsentantskabsmøde. Det vil sige, at repræsentanterne har mulighed for at 
stille ændringsforslag i forhold til bestyrelsens indstilling. 
 
Det blev af en repræsentant påpeget, at punkt 3.3.1 i forretningsordenen bør 
præciseres, således at det fremgår, at "Uafhængige Bestyrelsesmedlemmer" ikke 
omfatter repræsentanter i Norliv. Bestyrelsen var enig i denne præcisering. 
 
Repræsentantskabet gik derefter til afstemning om forretningsordenen – 
inklusiv ændringerne til punkt 3.3.1 og 4.3, som drøftet. Da ingen stemte i mod 
konstaterede dirigenten, at forretningsordenen var vedtaget. 
 

 
Ad dagsordenens punkt 11: Beslutning om Norlivs stemmeafgivelse på 
Nordea Liv & Pensions kommende ordinære og ekstraordinære 
generalforsamling 

A. Afstemningspunkter 
B. Orienteringspunkter 
C. Bemyndigelse 
 

Dirigenten bemærkede indledningsvist, at årsrapporten, på trods af hvad der 
fremgik af den udsendte dagsorden, ikke var et orienteringspunkt men et 
afstemningspunkt, uanset at årsrapporten endnu ikke forelå. Dog forelå en 
regnskabsmeddelelse. 
 
Peter Gæmelke præsenterede bestyrelsens indstilling i overensstemmelse med 
det udsendte materiale.  
 
I relation til godkendelse af Nordea Liv & Pensions årsrapport, oplyste Peter 
Gæmelke, at bestyrelsen vurderede, at der var tale om en meget tilfredsstillende 
årsrapport. 
 
Dirigenten åbnede debatten i relation til de tekniske punkter, der skulle 
stemmes om på Nordea Liv & Pensions generalforsamling, nemlig; årsrapport, 
valg af revisor og bemyndigelse til at ændre navn. Ingen havde bemærkninger 
eller indvendinger.  
 
Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen fik bemyndigelse fra repræsentantskabet 
til at godkende Nordea Liv & Pensions årsrapport, til at vælge revisor, til at 
stemme for bestyrelseshonorar og til at ændre Nordea Liv & Pensions navn.  
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Der var herefter en kort debat af bestyrelseshonorarerne i Nordea Liv & Pension. 
I den forbindelse bemærkede Kent Petersen, at Norlivs bestyrelse anser 
honorarerne for rimelige og nødvendige for at tiltrække de rigtige kompetencer. 
 
Dirigenten gennemførte afstemningen om bestyrelsens godkendelse af 
bestyrelseshonorarer i Nordea Liv & Pension. Dirigenten konstaterede, at to 
stemte imod, og at forslaget således var vedtaget.  
 
Kurt H. Jørgensen præsenterede, som repræsentant for nomineringsudvalget, 
de kandidater, som bestyrelsen på baggrund af udvalgets indstilling, indstillede 
valgt til bestyrelsen i Nordea Liv & Pension, nemlig; Anne Broeng, Karsten 
Knudsen, Leif Larsen, Peter Gæmelke, Kent Petersen Lene Klejs Stuhr og 
Chrilles Svendsen. 
 
Udvalget havde lagt vægt på at samle de rigtige kompetencer, som lever op til 
de lovgivningsmæssige krav samt at sikre en tilstrækkelig diversitet. 
Nomineringsudvalget havde særligt haft fokus på, at der skulle samles et "hold", 
med kompetencer, der supplerede hinanden.  
 
Kurt H. Jørgensen oplyste, at to andre repræsentanter også havde stillet op, 
nemlig; Charlotte Antonsen og Stig Dambmann. Kurt H. Jørgensen bemærkede, 
at bestyrelsen dog fulgte nomineringsudvalgets indstilling.  
 
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet og repræsentantskabet gik 
derfor over til afstemning. 
 
Dirigenten konstaterede, at ingen stemte imod de eksterne kandidater (Anne 
Broeng, Karsten Knudsen og Leif Larsen), der således var valgt. 
 
Herefter introducerede dirigenten de interne kandidater, hvorefter 
repræsentantskabet gik til afstemning om disse kandidater.  
 
Imens der blev optalt stemmer, takkede Peter Gæmelke de afgående 
repræsentanter på foreningens vegne. 
 
Dirigenten konstaterede, at resultatet af afstemningen viste, at de interne 
indstillede kandidater, Peter Gæmelke (37 stemmer), Kent Petersen (39 
stemmer) Lene Klejs Stuhr (43 stemmer) og Chrilles Svendsen (36 stemmer) var 
blevet valgt. 
 
Ad dagsordenens punkt 12: Eventuelt 
 
Under eventuelt opfordrede en repræsentant til, at det næste 
repræsentantskabsmøde skulle afholdes på Fyn eller i Jylland, hvilket Peter 
Gæmelke bakkede op. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede repræsentantskabsmødet. 
 
Peter Gæmelke takkede for et godt repræsentantskabsmøde og takkede 
dirigenten for god ledelse af mødet. 

 
Som dirigent: 
 
 
 
_________________ 
Anders Lavesen 

 


