
 

 

Referat af Danmarks Rejsebureau Forenings medlemsmøde 

17. oktober 2018 kl. 14.00-16.00 

DRF, Vodroffsvej 32, 1900 Frb. C. 

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 2019 

4. Fastlæggelse af a conto kontingent 2019 

5. Gennemgang af aktuelle sager, herunder persondataforordningen, forsikringsmæglerdirektivet, 

pakkerejselov samt rejsegarantifondslov og uddannelse i rejsebranchen 

6. Indlæg v. Laila Aackmann om Pakkerejse-Ankenævnets procedurer 

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 jf. vedtægterne. 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 2019 

DRF’s administrerende direktør, Lars Thykier, præsenterede budgettets resultat, og meddelte, at det minus, 

på 600.000 kr., som fremgik ikke var så alvorligt som de så ud, da vi har haft meget positive resultater de 

foregående år. Desuden kan man godt reducere egenkapitalen, der er på omkring 6 mio. kr., da det er mere 

end det beløb, det koster at ”lukke foreningen ordentligt”, hvis det skulle blive aktuelt.  

Dirigenten spurgte efter fremlæggelsen, om forsamlingen havde 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 2019 

Lars Thykier præsenterede kontingentskalaerne og fremhævede, at skalaen først kan godkendes ved 

generalforsamlingen i 2019. Lars Thykier forklarede også, at det var første gang siden 2013, at skalaen blev 

justeret. Den er blevet hævet med ca. 2 pct. på alle niveauer på skalaen. Så der er hermed lagt op til 

kontingentforøgelse. 

Dirigenten spurgte, om der var indvendinger, og et medlem spurgte, om stigningen skyldtes den 

kommende medlemsfest. Lars Thykier kunne forklare, at dette ikke var tilfældet, men at foreningen mister 

kontingentindtægter, hver gang, et medlem opkøber et andet medlem, og at der derfor var usikkerhed om, 

hvorvidt foreningen har noget at stå imod med, når ”alle opkøber hinanden”. 

Foreningens formand, Asger Domino tilføjede, at der desuden var tale om en pristalsregulering for at kunne 

opretholde serviceniveauet i foreningen. 

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

bestyrelsen til, at den nye kontingentskala blev godkendt. 

Den nye kontingentskala blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Ad 5. Aktuelle sager 

Lars Thykier præsenterede herefter kort nogle af de aktuelle sager, sekretariatet arbejder med. Blandt 

andet forklarede han, at arbejdet med persondataforordningen stadig fylder en del, bl.a. i forhold til 

GDS’erne, DMC’erne, mid- og backoffice systemleverandører, transportører, forsikringsselskaber, 

håndtering af gruppebookinger, slettepolitik og ikke mindst kryptering af e-mails med følsomme 

oplysninger. Lars Thykier opfordrede forsamlingen til at melde sig til de to kommende workshops om GDPR 

i hhv. København og Viborg. 

Pakkerejseloven og Rejsegarantifondsloven blev indført 1. juli 2018 stort set som forventet. Det er håbet, at 

fondens tilsyn kan blive mindre nidkært. 

Lars Thykier nævnte også problematikken med, at foreninger – over en bred kam – skal registreres i 

fonden, hvis de agerer rejsearrangører.  

Lars Thykier viste, hvilke tilbud, kurser og arrangementer, sekretariatet har udbudt til medlemmerne i 2018: 

Klagesagskursus, kurser om nye, almindelige betingelser, persondata-workshops, momsworkshop, 

konflikthåndteringsworkshop, iværksætterkursus, tilbud om medlemsbesøg, afholdelse af eksterne 

foredrag på skoler og andre steder samt undervisning på elevuddannelser. 

Nils Hornemann tog nu over og fortalte om uddannelse i rejsebranchen og uddannelsesarbejdsgruppen. 

Det ser ud til, at rejsebranchen ikke længere er så attraktiv, som den har været, og samtidig er 



elevuddannelsen målrettet rejsebureauer blevet nedlagt på grund af for få tilmeldte elever. 

Serviceøkonomerne kan være det nye indgangsniveau, men branchen er ikke god til at tage elever og 

praktikanter ind, og der er behov for en ny satsning. 

Et medlem spurgte, om man havde undersøgt, hvorfor branchen ikke var god til at tage elever, og Nils 

Hornemann forklarede, at eleverne simpelthen var for dårlige, især dem, der kom fra Niels Brock. 

Medlemmet mente, at man som bureau også skulle gøre noget selv for at dygtiggøre eleven, og at det var 

ærgerligt, at elevuddannelsen var nedlagt, og at branchen selv havde et ansvar. 

Nils Hornemann nævnte, at det havde været for vanskeligt at få branchen til at tage elever, og at 

foreningen havde rykket medlemmerne flere gange, samtidig med at DRF havde arbejdet med at sikre et 

højere om mere målrettet fagligt niveau på uddannelsen. 

Et andet medlem mente, at fravalget af elever i bureauerne også kunne hænge sammen med manglende 

ressourcer (fortrinsvis tid). Medlemmet spurgte også, hvorfor vi ikke længere var en attraktiv branche, og at 

man skulle spørge de unge mennesker.  

Et tredje medlem anførte, at de i den pågældendes bureau havde haft 650 ansøgere sidst, de havde ledige 

stillinger, og at det derfor ikke var korrekt, at branchen var uattraktiv. 

Et fjerde medlem mente, at det var vigtigt at oplyse om, hvad man laver på hhv. et ferierejsebureau og et 

forretningsrejsebureau. Medlemmet sagde også, at der mangler kurser fra luftfartsselskabernes side. 

Pågældende medlem mente desuden, at man skulle satse på allround-uddannede og ikke 

universitetsuddannede, der hurtigt ville komme til at kede sig. 

Hertil svarede et medlem, at der ikke skulle ansættes akademikere til at sidde at booke rejser ude i 

bureauerne, men til andre funktioner. 

Et femte medlem sagde, at branchen manglede at brande sig selv lidt bedre ift. ny arbejdskraft/elever. 

Lars Thykier sagde, at man havde overvejet at deltage i fx uddannelsesmesser, og at han som sådan var 

enig i spørgsmålet om branding, men at det også ofte stod og faldt med ressourcerne.  

Nils Hornemann forklarede, at der er mulighed for at sætte sit præg på generalistuddannelsen og arbejde 

med, hvordan vi gør nye folk mere interesserede i branchen. 

Lars Thykier afsluttede debatten med en åben invitation til at melde sig til uddannelsesarbejdsgruppen. 

Herefter forklarede Lars Thykier om forsikringsmæglerdirektivet, hvor der pt er uenighed i 

forsikringsselskaberne om, hvem der skal registreres. En repræsentant fra et af de tilstedeværende 

forsikringsselskaber udtrykte håb om, at der snarest kunne sendes en fælles erklæring ud. 

Ad 6. Indlæg v. Laila Aackmann  

Laila Aackmann gennemgik procedurer i Pakkerejse-Ankenævnet og i dets sekretariat ud fra de gældende 

love, regler, vedtægter og praksis. 



Ad 7. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt 

Lars Thykier afsluttede mødet med at oplyse om, at årsmøde og generalforsamling holdes d. 10. april 2019 

fra kl. 11.30 til 16.30 i København.  

Louise Alkjær 5/11/2018 


