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Kære læsere 

Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers 

A/S nyhedsbrev for december måned – årets 

sidste. 

Det har været et godt år for RTM. Vi har haft en 

god vækst i antallet af nye kunder, og vi oplever 

fortsat stor efterspørgsel efter en professionel 

forsikrings- og pensionsrådgiver.  

Vi vil gerne ønske vores kunder, leverandører 

og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul 

samt et godt og fremgangsrigt nytår.  

Inden vi lader året gå på hæld, så byder vi i 

dette nyhedsbrev på en historie om en af vores 

nye kunder – og hvor meget vores gode ry 

betød for mæglerskiftet.  

Ligeledes kan du læse om et tværgående 

samarbejde som følge af den kommende 

persondataforordning. Direktør for RTM 

Pension, Jannik Jønsson, fortæller om 

samarbejdet.  

Er der emner, som ønskes uddybet, er I meget 

velkommen til at kontakte os for yderligere.  

God jul – og tak for et godt samarbejde i 2017. 

Venlig hilsen 

Leif Rexen, Adm. Direktør 

RTM Insurance Brokers A/S
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Nyt fra RTM Industri   
 

Ny kunde: RTM har et godt ry – og levede op til det  

 

Mediehuse og RTM er en god kombination.  

Det oplevede Nordjyske Medier, da de skiftede 

mægler – og endte hos os i RTM. 

Hele skiftet blev grundlagt på grund af en god 

anbefaling fra et andet mediehus. Og skiftet var 

aldrig blevet en realitet, hvis ikke det var for 

RTMs gode ry som forsikringsmægler for flere 
medievirksomheder.    

Det mener Nordjyskes regnskabschef, Mia 

Thorup Holt: 

-  Vi kunne ikke drømme om at skifte, hvis vi 

ikke havde fået en god anbefaling af jer fra en 

virksomhed som ligner vores. Og det havde vi i 

den grad fået. 

Nordjyske, som har base i Nordjylland, skiftede 

sin tidligere mægler ud i starten af august-

måned i år. Og hurtigt derefter startede en 

proces, hvor Nordjyskes forsikringer kom i 

udbud.  

- Processen har været overraskende nem for 

os. Jeg var overrasket over, hvor lidt vi vil blev 

belastet i processen med at finde et billigere 

tilbud, fortæller Mia Holt.  

Og et billigere tilbud blev fundet – og for Mia 

Holt er der ingen grund til at lægge skjul på, at 

det økonomiske aspekt er en vigtig del af 

samarbejdet. Ved første møde lovede vi, i RTM, 

at det kunne lade sig gøre at sænke præmierne 
betydeligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Det er også et spørgsmål om tillid. Og det 

havde vi fra første møde. Når dét kan 

kombineres med en konkurrencedygtig pris, så 

går det hele op i en højere enhed, mener 
mediehusets regnskabschef. 

Og når RTM kan love en præmienedsættelse, så 

er det blandt andet på grund af et godt 

kendskab til Nordjyskes branche. Det kendskab 

skinnede fra start af igennem, ifølge Mia Holt.  

Og spørger vi RTM Industris direktør, Henning 

Toftager, så er det ikke en overraskelse, at der 

kunne skabes forbedringer både dæknings- og 

prismæssigt. 

- Der er fortsat en hård priskonkurrence på 

forsikringsmarkedet, og de virksomheder, der 

har styr på sin risiko og tilgang til 

skadeforebyggelse, vil til stadighed kunne opnå 

forbedringer, fortæller Henning Toftager og 
fortsætter.  

- Nordjyske Medier er samtidig en god 

samarbejdspartner, som gennem hele 

processen har vist velvilje og positiv attitude i 

vores fælles bestræbelser mod et godt resultat, 

afslutter RTM Industris direktør. 

 



 

Tilskadekomst til julefrokost ikke en arbejdsskade 

Sagens kerne 

En kvinde besvimede under natmaden til 

julefrokosten på sit arbejde, hvorefter hun 

faldt, vred sit knæ og slog det ned i nogle fliser. 

Hun fik efterfølgende konstateret en 

meniskskade i knæet. 

Spørgsmålet i sagen var, om denne 

meniskskade kunne anerkendes som en 
arbejdsskade. 

Det følger af arbejdsskadesikringslovens §§ 5 

og 6, at en arbejdsskade er en ulykke, der er en 

følge af arbejdet eller de forhold, arbejdet er 

foregået under. En ulykke er endvidere 

defineret som en personskade, der er 

forårsaget af en hændelse eller påvirkning, som 
sker pludseligt eller inden for 5 dage. 

Ankestyrelsen havde i sagen vurderet, at selve 

besvimelsen ikke kunne anerkendes som en 

arbejdsskade, da den skyldtes kvindens egne 

forhold. Ankestyrelsen vurderede dog 

samtidigt, at følgerne efter besvimelsen var 

blevet alvorligere på grund af arbejdet eller de 

forhold, det var foregået under.  

Faldet og det vrid i knæet, der opstod, da 

kvinden faldt, havde ifølge Ankestyrelsen 

forårsaget meniskskaden, ligesom 

Ankestyrelsen vurderede, at besvimelsen ikke 

var årsag til vriddet. Meniskskaden kunne 

således tilskrives arbejdets forhold, og 

udgjorde en arbejdsskade efter 

arbejdsskadesikringsloven. Det var ubestridt i 

sagen, at julefrokostarrangementet var 
omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

Østre Landsret udtalte: 

”Efter Retslægerådets besvarelse af 

spørgsmålene 5, 6 og A lægges det til grund, at 

A's knæskade alene er en følge af, at hun under 

faldet, mens der var vægtbelastning på knæet, 

og dermed inden hun ramte fliseunderlaget, 

vred sit knæ.  

Ankestyrelsen har ikke anført, hvilke forhold 

ved A's arbejde, som meniskskaden under de 

nævnte omstændigheder efter styrelsens 

opfattelse skulle være en følge af. Landsretten 

lægger herefter til grund, at meniskskaden ikke 

er en følge af hendes arbejde eller af de forhold, 

det foregik under.  

Der er derfor ikke tale om en arbejdsskade i 

henhold til arbejdsskadesikringslovens § 5”. 

Dommen er et eksempel på, at der ikke 

foreligger en arbejdsskade, såfremt den ikke 

har en tilknytning til arbejdet. Der skal kunne 

peges på forhold ved arbejdet som årsag til en 

skade.  

Henning Toftager 

Industri Direktør,  

RTM Industri 

Tlf. +45 2811 0811 
Mail. ht@rtm.dk

Bestyrelsesansvar i foreninger 

Hvis man vælges ind som bestyrelsesmedlem i 

en forening, skal man handle på vegne af 

foreningen i bestyrelsesperioden. Det er 

generalforsamlingen i en forening, der er det 

øverste besluttende organ. I det daglige er det 

dog bestyrelsen, der bestemmer, hvordan en 

forening skal agere eller undlade at agere, og 
hvilke pligter en forening påtager sig.   

Som bestyrelsesmedlem skal man på den ene 

side være sig sit (bestyrelses)ansvar bevidst. 

På den anden side skal man være opmærksom 

på, at der er ganske vide grænser for, hvad et 

Kilde: Kammeradvokaten 

Kilde: Advokatavisen 



bestyrelsesmedlem - uden at ifalde ansvar - kan 

foretage sig på vegne af foreningen, hvis der er 
fornuftige grunde til det.  

Yderligere vil der kun blive tale om 

erstatningsansvar, hvis handlinger eller 

undladelser (udenfor grænserne) har 

resulteret i et økonomisk tab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Værktøjer til godt bestyrelsesarbejde 

Der kan ikke gives et fuldstændigt dækkende 

billede af, hvornår et bestyrelsesmedlem 

ifalder ansvar. Det vil man heller ikke kunne 

give for fysiske personers eller selskabers 

handlinger eller undladelser.  

I hvert eneste tilfælde, hvor bestyrelsesansvar 

overvejes, afvejes de konkrete 

omstændigheder i situationen; eksempelvis 

foreningens formål, 

generalforsamlingsbeslutninger, hvad vidste 

eller burde bestyrelsesmedlemmet vide, 

hvordan var den økonomiske situation og ikke 

mindst – hvad ville en almindelig fornuftig 

person i samme situation have gjort. 

Overholdelse af en forretningsorden i en 

forening og førelse af en beslutningsprotokol er 

udmærkede værktøjer for en bestyrelse for at 

søge at holde sig på rette spor. Dels i forhold til 

overholdelse af formelle krav fra vedtægter 

mv., dels i forhold til at kunne fastslå, hvem der 

beslutter hvad, hvem der skal agere og hvem 

der faktisk agerer på vegne af foreningen.  

I bestyrelsesprotokollen, der føres af 

sekretæren i bestyrelsen, skal refereres, hvilke 

emner bestyrelsen har drøftet, og hvilke 

beslutninger, der blev truffet, hvem der evt. 

stemte imod, og hvad bestyrelsen på 

foreningens vegne skal gøre eller undlade, og 

hvilke opgaver, som de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer har fået.  

I tilfælde af overvejelser om bestyrelsesansvar 

vil indholdet af en bestyrelsesprotokol ofte 

spille en stor rolle, da den kan vise, om 

bestyrelsen handlede velovervejet i den 

pågældende situation. Det er derfor vigtigt at få 
bestyrelsesprotokollen ført.  

Konklusion 

I korte træk skal et bestyrelsesmedlem handle 

efter samme fornuftige målestok på vegne af 

foreningen, som det enkelte 

bestyrelsesmedlem ville have handlet i forhold 

til sin egen forretning eller privatøkonomi.  

Som hovedregel vil et bestyrelsesmedlem, der 

arbejder aktivt og fornuftigt med evt. 

problemer i en forening i stedet for at lade 

problemerne vokse, som inddrager relevante 

rådgivere og i øvrigt sørger for at lægge og 

overholde realistiske budgetter, ikke ifalde 
bestyrelsesansvar. 

Henning Toftager 

Industri Direktør,  

RTM Industri 

Tlf. +45 2811 0811 
Mail. ht@rtm.dk

 

 

 



Nyt fra RTM Pension 
 

Persondataforordningen fører til tværgående samarbejde 

I 2017 lærte vi alle et nyt ord: 

Persondataforordning. Som de fleste ved, 

træder de nye regler i kraft til maj næste år. Det 

bevirker, at de fleste danske virksomheder 

kører projekter internt, så de kan håndtere de 
nye krav. Det gør vi også i RTM. 

Som konsekvens af det omfattende arbejde 

med at få implementeret dette i hverdagen, er 

der gennem dialog i 

ForsikringsMæglerForeningen blevet enighed 

om, at vi på tværs af branchen slår vores 

kompetencer sammen og nyder godt af 

hinandens erfaringer. Så branchens kunder kan 

have sikkerhed for, at vi som mægler lever op 

til gældende lovgivning. 

Det har medført, at mæglerhusene rundt om i 

Danmark har fået udarbejdet en fælles 

standard for, hvordan samtykke-erklæringer 

og databehandleraftaler bliver udfærdiget. I 

løbet af 1. Kvartal 2018 vil der blive sendt 

databehandleraftaler ud til alle vores kunder. 

Medarbejdere, der rådgives af vores 

pensionsfolk, vil blive præsenteret for en ny 
samtykke-erklæring. 

Det ligger RTM meget på sinde, at vi beskytter 

vores virksomheder og kunder bedst muligt i 

forhold til at passe på persondata – derfor har 

det også været en naturlig del af processen, at 

RTM har deltaget i de arbejdsudvalg i 

brancheforeningen, som har udarbejdet disse 

dokumenter. 

Kommentar fra Jannik Jønsson, direktør i 

RTM Pension:  

- Gennem kontakt med vores kollegaer i 

branchen får vi det størst mulige kendskab til, 

hvad der sker i markedet – også i forhold til 

administrative processer. Derfor har det været 

til stor gavn, dels at kunne drage erfaringer, 

men også at kunne bidrage med viden, så RTMs 

kunder får mest muligt ud af dette tværgående 
samarbejde. 

Næste skridt i processen bliver at indlede 

dialog med kunderne om de kommende tiltag 

om persondata, så vi med sikkerhed kan sige, at 

vores kunder er i sikre hænder i RTM… også 

når det kommer til persondata.

 
Finansloven medfører ændringer på pensionsområdet 

RTM har tidligere beskrevet hvilke ændringer, 

der er på vej på pensionsmarkedet som følge af 

den nye finanslov. 

I hovedtræk er følgende de vigtigste elementer: 

• Udbetalingsperioden for ratepensioner 

strækkes fra maksimalt 25 år i dag til 30 

år fremover 

• Udligningsskatten på høje 

pensionsudbetalinger afskaffes pr. 1. 

januar 2018, hvilket medfører større 

udbetaling fra pensionen 

 

• For personer med mindre end 5 år til 

pension forhøjes muligheden for 

indbetalingen til alderspension til 



46.000 kr. årligt. Muligheden fortsætter 

også efter folkepensionsalderen 

 

• For personer med mere end 5 år til 

pension reduceres mulighed for 

indbetaling til alderspension til 5.100 

kr. 

 

• Alderspensionen kan valgfrit ske som 

enten en sum, som rater i en 

tidsbegrænset periode eller som 

livsvarig livrente 

• Aftalerne træder alle i kraft pr. 1.1.2018 

 

 

 

 

 

RTM vil pr. 1. januar være klar til at rådgive 
medarbejderne ud fra de nye regler.  

 
SEB Pension er blevet købt af Danica

 

Midt i al juleræset har Danica købt SEB Pension 
for en værdi af ca. 6,5 mia. kr. 

Købet gør at Danicas kundeantal på ca. 600.000 

vokser til ca. 800.000, når overdragelsen efter 

konkurrencemyndighedernes forventede 

godkendelse er på plads. 

Danicas overtagelse betyder, at SEB Pension 

som brand forsvinder i løbet af 2018. Det sker 

med udgangspunkt i, at Danica og SEB Pension 

bliver ét pensionsselskab med ét brand. 

Udover kunderne overgår ligeledes 300 

medarbejdere fra SEB. 

Hvilken effekt det får for kunderne, er vi I RTM 

spændte på at se, og vi vil løbende følge 

udviklingen. Det vi ved indtil videre er, at evt. 

prisgarantier man har tilknyttet sin SEB-

pension vil fortsætte efter sammenlægningen. 

Så snart konkurrencemyndighederne har 

godkendt handlen, vil vi vide meget mere om 

fremtiden for kunderne, og vi vil i den 

henseende kontakte vores eksisterende SEB og 
Danica kunder. 

Fakta om Danica efter købet: (baseret på 

2016-tal) 

• 800.000 kunder 

 

• 30,8 mia. kr. i årlige 

præmieindbetalinger i Danmark alene, 

(43 mia. kr. i norden) 

 

• 547 mia. kr. under forvaltning 

 

• 19,2 % i markedsandel 

 
Kunderne køber Nordea Liv & Pension

Foreningen Norliv køber yderligere 45% af 
Nordea Liv og Pension. 

 

 

I 2015 blev Foreningen Norliv skabt som følge 
af opsplitningen af Tryghedsgruppen.  

Tryghedsgruppen er den kundeforening, der 

ejede Tryg, som Nordea Liv og Pension 

tidligere var en del af. Den del af 



Tryghedsgruppen, der relaterede sig til 

ejerskabet af Nordea Liv og Pension blev skilt 

fra i en selvstændig kundeforening ved navn 

Norliv. Med adskillelsen førte en pengetank på 
ca. 8 mia. kr. 

Foreningen Norliv brugte en del af deres 

pengetank i 2016, og tog aktivt ejerskab af 

Nordea Liv og Pension ved at købe af 25% af 

aktierne. Norliv har nu besluttet at tage 

yderligere ejerskab af Nordea Liv og Pension og 

har købt yderligere 45% og fået tilsagn om køb 

af yderligere 30% og derved erhverve sig det 

fulde ejerskab i de kommende år. 

 

Som følge af købet vil Nordea Liv og Pension i 

løbet af 2018 skifte navn. Der er indgået 

samarbejde med Nordea omkring distribution, 

it m.v. 

Resultatet af transaktionen er, at der nu er 3 

kundeejede selskaber på det kommercielle 

danske pensionsmarked, da PFA og AP Pension 
for nuværende er kundeejet. 

RTM følger op på de forestående ændringer i 

det danske pensionsmarked, og vi vil oplyse 

vores kunder løbende omkring Norlivs køb af 
Nordea Liv og Pension. 

Kort nyt 
 

Stigning i tyverier fra håndværkerbiler  

Alene hos Københavns Vestegns Politi har man 

de første otte måneder i år modtaget 1129 

anmeldelser om tyveri fra lastbiler og 

varebiler. Til sammenligning havde man 606 i 
samme periode sidste år. 

Det bedste værn mod tyveri af dyrt værktøj fra 

håndværkerbiler er mærkning med DNA-lak. 

Men også GPS-tracking på værktøjet, og 

videoovervågning af bilerne, er effektivt.   

Det fastslår Ralf Hove Larsen fra det 

kriminalpræventive sekretariat hos Midt- og 
Vestjyllands Politi. 

- DNA-lakken indeholder en unik, syntetisk 

streng, som giver os mulighed for at spore 

tyvekosterne til den adresse hvorfra de er 

stjålet. Dermed er chancerne for en opklaring 
større, siger Ralf Hove Larsen.   

Ifølge politiet vil mærkningen i mange tilfælde 

også skræmme tyvene fra at begå indbrud. 

Navnlig hvis håndværkerbilerne, udvendigt, er 
forsynet med de specielle mærknings-skilte. 

- Der er tale om store værdier, som tyvene 

forholdsvis nemt kan få fingre i og omsætte. 

Derfor er der grund til at indskærpe den stribe 

af gode råd, der kan være med til at forebygge 

tyverierne, siger Ralf Hove Larsen til TV 

MIDTVEST. 

Politiets råd til forebyggelse af indbrud i 
håndværkerbiler:  

• Tænk over, hvor du parkerer firmabilen 

 

• Tænk over, hvad du har i bilen 

 

• Mærk dit værktøj – enten synligt eller 

usynligt 

 

• Anvend eventuelt videoovervågning, 

alarm eller GPS 

 

 
 

 

 

 



Andet 

 

Arken 

 

RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, 

hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. 

Ønsker du at besøge kunstmuseet ARKEN, for 

at se de spændende udstillinger, som ARKEN 

tilbyder, har vi et begrænset antal fribilletter til 
rådighed. 

Du er velkommen til, at bestille på 
event@rtm.dk.  

 

Aktuel udstilling: Cirkus Europa 

2. september 2017 til 14. januar 2018 

Med ’Cirkus Europa’ har Kvium sat spot på 

vores aktuelle situation, og de forandringer 
som finder sted i Europa lige nu. 

Udstillingen tematiserer spørgsmål om 

turisme, underholdning, nyhedsstrømme, 
flygtningekriser, krige og klima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først til mølleprincip er gældende. 

Maks. 2 stk. billetter pr. person.  

 

 

 

 

 

 

Cirkus Europa kredser om spørgsmål rodfæstet 

i den europæiske identitet, idé og fællesskab i 

en tid hvor frygt, fremmedhad og fjendtlighed 

gror og skaber splittelse mellem os. 

Alligevel fortsætter hverdagen – the show must 

go on! 

Med cirkusset som billede på vores tid skildrer 

Kvium en verden af underholdning og gøgl, 

hvor selv de mest dystre nyheder er præget af 

sensation og drama. Kvium blotlægger den 

politiske scene og hverdagslivet som ét stort 
cirkusnummer. 

Om Michael Kvium  

Billedkunstner Michael Kvium (f. 1955) slog 

igennem på kunstscenen i 1980’erne med film 

og performance, som en del af 

performancegruppen Værst. Siden har maleriet 

været kunstnerens signaturmedie. 

 

 


