
Overskuddet for 2020 
blev på 20,24% 
i alt kr. 14.544.512,-
Dit overskud vil blive indsat på din nemkonto!

Fællesskabet 
i FOMO 

har igen skabt 
overskudsdeling til 

medlemmerne



Skaderegnskab 2020

Kommentarer til skaderegnskabet for 2020

FOMO havde i 2020 et meget flot skaderesultat. 
Et resultat som primært er skabt af Covid-19, da med-
lemmerne har kørt færre kilometer på vejene. Det kan 
tydeligt aflæses i vores bilregnskab, hvor skadene har 
været væsentligt færre end i 2019.     

 
Det gode resultat afspejler sig i overskudsudlodningen, 
hvor vi har haft mulighed for at udbetale et væsentligt 
større overskud til medlemmerne end i 2019.
Det er vi naturligvis glade og stolte over. 

Præmieindtægt til rådighed for skader 72.652.293

som er anvendt således:

Skadeudgifter og omkostninger 50.902.592

Årets overskud på bil 21.749.701

Overført til fællesreservefonden og fremtidige væksttiltag ÷ 7.205.189

Disponibelt overskud til fordeling 14.544.512



Tilmelding til FOMO’s
elektroniske
generalforsamling

onsdag den 7. april 2021 kl. 17.00

Tilmelding kan kun ske via nedenstående link

www.fomo.dk/generalforsamling

I samme link kan du læse meget mere om det praktiske 
i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen.

Tilmeldingsfristen til den elektroniske 
generalforsamling er
onsdag den 31. marts 2021

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen



  

Odensevej 8A
5700 Svendborg
Telefon 6221 4488
fomo@fomo.dk
www.fomo.dk

Dagsorden
FOMO’s elektroniske generalforsamling
onsdag den 7. april 2021 kl. 17.00

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
På valg til bestyrelsen er:  
Carsten Mortensen, Thomas Elnegaard, Flemming Jørgensen 
som alle ønsker genvalg 

På valg som bestyrelsessuppleant er: Daniel Tornhøj som ønsker genvalg

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
På valg som intern revisor er: Kjeld Berg Rasmussen som ønsker genvalg 
På valg som intern revisorsuppleant er: Casper Rene Eskildsen som ønsker 
genvalg  

7. Valg af ekstern revisor – bestyrelsen foreslår  
BDO v/Jørn Skaarup Christiansen

8. Eventuelt 


