
Indkaldelse 
til ordinærgeneralforsamling i FOMO 

onsdag den 19. april 2023 kl. 18.00

Skaderegnskab 2022

Præmieindtægt til rådighed for skader 185.406.700

som er anvendt således:

Skadeudgifter og omkostninger 192.411.921

Resultat -7.005.221

Overskud til fordeling 0

Kommentarer til skaderegnskabet for 
2022
Efter et meget flot 2020 regnskab, og et fint 
2021 regnskab, er 2022 desværre endt med et 
skade regnskab i minus. 
 
2022 har som bekendt budt på krig i Ukraine, 
høj inflation og deraf følgende stigende priser på 
alt fra varme til byggematerialer. Dette har haft 
en væsentlig indflydelse på skaderegnskabet i 
2022. 
Medlemmernes skader er simpelthen blevet 
dyrere at udbedre, og da 2022 samtidig har 
budt på flere storskader end normalt, er skade
regnskabet endt i minus. 
Det er sket før i foreningens historie, at der har 
været underskud, men heldigvis sker det kun 
sjældent. Et skaderegnskab i minus betyder 
dog, at vi (desværre) ikke kan udlodde overskud 
i år. 
Underskuddet betyder samtidigt, at vi i efteråret 
har besluttet at foretage en mindre prisjustering 
på medlemmernes forsikringer. 

Vi havde helst været en prisstigning foruden, 
men i henhold til foreningens vedtægter er vi 
forpligtet til at sørge for at skaderegnskabet 
balancerer. 
Det er vores forventning, at prisjusteringen er til
strækkelig til at få skaderegnskabet til at hænge 
sammen, og forhåbentligt bliver der derfor ikke 
behov for yderligere pris justeringer i de kom
mende år. 
Prisjusteringen er altså også udtryk for rettidig 
omhu.
Det er dog vores forhåbning, at vores samarbe
jde med TRYG gør, at medlemmerne modtager 
bonus fra Trygfonden. De seneste år har bonus
sen svaret til 58 % af medlemmernes præmie
indbetaling.   

På årets generalforsamling vil vi orientere yder
ligere om årets gang i 2022, herunder skad
eregnskabet. 

Med Venlig hilsen 
Bestyrelsen i FOMO 



Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 19. april 2023 kl. 18.00

FOMO’s generalforsamling afholdes i Tvedhallen.
Der vil løbende blive informeret om dette på vores hjemmeside via flg. link 
fomo.dk/generalforsamling

Derudover vil indkaldelse til generalforsamlingen blive annonceret i avisen.

Efter generalforsamlingen er der underholdning og en let anretning.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er
tirsdag den 11. april 2023

Med Venlig hilsen 
Bestyrelsen i FOMO 

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

Dagsorden
FOMO’s generalforsamling

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 er: Carsten Mortensen, Flemming Jørgensen og Thomas Elnegaard 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

8. Eventuelt 

F o r s i k r i n g s f o r m i d l i n g

https://www.fomo.dk/generalforsamling

