
 

 

Referat af Danmarks Rejsebureau Forenings medlemsmøde 

11. oktober 2017 kl. 13.00-16.00 

Tivoli Hotel & Congress Center 

DRF’s administrerende direktør Lars Thykier indledte medlemsmødet med at byde velkommen til alle 
fremmødte. Lars Thykier præsenterede mødets dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Forelæggelse af budget for 2018 

4. Fastlæggelse af a/c-kontingent for 2018 

5. Indlæg af advokat Heidi Hoelgaard, DLA Piper Denmark om det igangværende arbejde med 

persondataforordningen  

6. Gennemgang af vigtigste verserende sager i DRF, herunder Rejsegarantifondsloven og 

pakkerejsedirektivet 

7. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 

Jakob Hahn fra DRF blev foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt. 

  

Jakob Hahn indledte med at konstatere at medlemsmødet var lovligt indkaldt. Det blev yderligere 

konstateret at forsamlingen var beslutningsdygtig. 

Ad 2. Valg af referent 

Louise Alkjær fra DRF’s sekretariat blev foreslået som referent og blev enstemmigt valgt 

Ad 3. Fremlæggelse af budget 2018 

DRF’s administrerende direktør, Lars Thykier, præsenterede budgettets nøgletal, og meddelte, at årets 

resultat for tredje år i træk var flot med en egenkapital på 5.8. mio. Lars Thykier nævnte desuden at det 

budgetterede minus på 244.000 godt kan blive større, da der i 2018 skal afholdes jubilæumsfest (DRF fylder 

80). LTH forsikrede dog også forsamlingen om, at budgettet godt kan bære dette. 



Lars Holst-Mikkelsen fra Horizons spurgte, om foreningen fortsat tabte medlemmer, og foreningens 

formand, Asger Domino forklarede, at det store ”tab” hænger sammen med at Incoming er udtrådt, og at 
der overordnet set ikke ”tabes” flere medlemmer end normalt. 

Esben Gynther ville gerne have at vide, om der ville blive sparet på de ”persondata-skabeloner”, 
foreningens medlemmer var blevet lovet. 

Lars Thykier kunne forsikre om, at dette ikke var tilfældet. 

Dirigenten spurgte herefter, om forsamlingen havde flere spørgsmål, og dette var ikke tilfældet. 

Bestyrelsen indstillede derpå til at DRFs budget blev vedtaget. Der var ingen indvendinger, og budgettet 

blev herefter anset for vedtaget af forsamlingen. 

Ad 4. Fastlæggelse af á conto kontingent 2018 

 Lars Thykier præsenterede kontingentskalaerne, og fremhævede at skalaen heller ikke vil ændre sig i det 

kommende år og derfor er uændret siden 2013. 

Efter at dirigenten havde konstateret, at der ikke var nogen indvendinger til kontingentet, indstillede 

bestyrelsen til, at kontingentskalaerne fastholdes. 

Kontingentskalaerne blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Ad 5. Persondataforordningen 

Inden Lars Thykier overlod scenen til advokat Heidi Hoelgaard fra DLA Piper Denmark, fortalte han kort om 

foreningens mange tilbud om kurser, seminarer og gå-hjem-møder, der havde været på programmet i 

2017. 

Herefter gennemgik Heidi Hoelgaard flere af de vigtigste punkter i persondataforordningen. 

Efter en kort kaffepause fortsatte Heidi Hoelgaard gennemgangen. 

Ad 6. Gennemgang af vigtigste verserende sager  

Lars Thykier takkede Heidi Hoelgaard for gennemgangen, og herefter var det afdelingschef Jakob Hahns tur 

til kort at gennemgå nogle af de vigtigste verserende sager på sekretariatet. 

Pakkerejsedirektivet 

Jakob Hahn fortalte kort, at selvom der var en del ændringer i forhold til den ”gamle” pakkerejselov, så var 
de fleste ”mindre alvorlige”, og at der umiddelbart ikke var grund til panik. Jakob Hahn fortalte desuden, at 
juristerne fra DRF på et senere tidspunkt vil udarbejde materiale om den nye pakkerejselov, som vil blive 

præsenteret på kurser og eventuelle møde med medlemmerne. Dette vil der komme meget mere 

information om, når vi kommer nærmere datoen for lovens ikrafttræden. 



Både den nye pakkerejselov og den nye rejsegarantifondslov får gyldighed fra 1. juni 2018. 

Rejsegarantifondsloven 

Jakob Hahn fortalte desuden, at sekretariatet har arbejdet med den nye rejsegarantifondslov og i særlig 

grad fondens tilsyn. 

Ad 7. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt 

Lars Thykier afsluttede mødet med at oplyse om, at årsmøde og generalforsamling holdes d. 12. april 2018 

fra kl. 13.00 til 17.00 i København med servering af et glas efterfølgende.  

Tilstede 

Eva Sonne Hyrup Aclass 

Hans Berthelsen Samson 

Rune Thomassen Best Travel 

Erik Nordly Nyhavn 

Torben Larsen Nyhavn 

Mette Milbæk Bengt-Martin 

Anders Kjærgaard Billetkontoret 

Carsten Pedersen Billetkontoret 

Morten Lysdal Damgaard Unitas 

Henrik Iding Gouda 

Pia Kehler Gouda 

Louise Andersen Gouda 

Martin Berg Albatros 

Jens Rasmussen Albatros 

Anders Mærsk Albatros 

Annette P. Madsen Albatros 

Torben Rodenberg CWT 

Lena Zelander CWT 

Nicolai Hjorth USA Rejser 

Esben Gynther Viktors Farmor 

Lars Holst-Mikkelsen Kilroy 

Habiba Hussain Kilroy 

Kristian Frost Kilroy 

Marianne Christensen MACH 

Jens Frode Fogt Fogt Rejser 

Toni Thy Jensen Vitus 

Heidi Hoelgaard DLA Piper 

Asger Domino Stjernegaard 

Jesper Schou Billetkontoret 

Peter Rasmussen Profil  



Heidi Maak Vitus 

Peter Skieller Mangaard 

Anders Lau BCD 

Lars Thykier DRF 

Jakob Hahn DRF 

Nils Hornemann DRF 

Claudia Selck DRF 

Louise Alkjær DRF 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Louise Alkjær 6/11/2017 


