
 

 

Referat af Danmarks Rejsebureau Forenings medlemsmøde 

7. november 2019 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 2020 

4. Fastlæggelse af a conto kontingent 2020 

5. Oplæg ved Kristoffer Vivike, Udenrigsministeriets Borgerservice 

6. Oplæg ved Morten Lysdahl Damgaard, Unitas Rejser, om bæredygtighed i rejsebureaubranchen 

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 og at forsamlingen var 

beslutningsdygtig jf. vedtægterne.  

Ad 2. Valg af referent 

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

Ad 3. Fremlæggelse af budget 2020 

DRF’s administrerende direktør, Lars Thykier, præsenterede DRF’s økonomiske nøgletal for perioden 2017-

2019 samt budget for 2020. Der budgetteres med underskud med et negativt resultat på 306.000 kr. (Se 

præsentationen fra medlemsmødet på hjemmesiden). Lars Thykier orienterede om, at der i de senere år er 

tæret på af samme årsager. Holdningen er, at egenkapitalen svare til, hvad det koster at ”lukke og slukke” 
for foreningen på ordentlig vis.  

Et medlem spurgte, hvad der var en passende egenkapital for foreningen.  



Lars Thykier svarede, at beløbet ligger på omkring 3.2 mio. kroner, hvis DRF skal kunne ”svare enhver sit”.  

Det er bestyrelsens holdning, at DRF’s egenkapital skal reduceres en smule før der igen budgetteres med et 

nulresultat. 

Dirigenten spurgte efter fremlæggelsen, om forsamlingen havde øvrige spørgsmål, og dette var ikke 

tilfældet. 

Bestyrelsen indstillede derpå til, at DRFs budget blev vedtaget. Dirigenten spurgte, om der var nogen, der 

stemte imod budgettet som forelagt, og det var der ikke. Budgettet blev herefter anset for enstemmigt 

vedtaget af forsamlingen. 

Ad 4. Fastlæggelse af á conto kontingent 2019 

Lars Thykier præsenterede kontingentskalaerne og oplyste, at der er lagt 2 pct. til hvert beløb på 

kontingentskalaen i forhold til 2019-skalaen.  

Bestyrelsen indstillede til, at DRFs kontingentskala blev vedtaget. Dirigenten spurgte, om der var nogen der 

stemte imod kontingentskalaen som forelagt, og det var der ikke. Kontingentskalaen blev herefter anset for 

enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Ad 5. Oplæg ved Kristoffer Vivike, Udenrigsministeriets 

Borgerservice 

Kristoffer Vivike præsenterede Udenrigsministeriets Borgerservices forskelligartede opgaver, som ikke kun 

handler om rejser og kriser, men for eksempel også om bistand til fx fremmedkrigere eller andre danskere i 

udlandet. Kristoffer Vivike fortalte derudover blandt andet om samarbejde med de øvrige nordiske 

udenrigstjenester, om samarbejdet på europæisk og internationalt plan og om, hvordan man i de senere år 

har arbejdet med at kommunikere fx rejsevejledninger i et lettere forståeligt sprog uden for højt lixtal. 

Kristoffer Vivike mindede også om at bruge appen Rejseklar. Links til præsentation på hjemmesiden. 

Ad 6. Oplæg ved Morten Lysdahl Damgaard, Unitas Rejser, om 

bæredygtighed i rejsebureaubranchen  

Morten Lysdahl Damgaard præsenterede Unitas Rejsers arbejde med bæredygtighed og forklared, hvordan 

Unitas Rejser havde grebet det an, hvordan de havde brugt Travelife og hvordan andre bureauer kan 

komme i gang med det samme arbejde. Morten Lysdahl Damgaard præsenterede desuden nogle af de CSR-

og bæredygtighedsbrochurer, virksomheden har udarbejdet. Links til præsentation på hjemmesiden. Links 

til brochurerne: 

Unitas Rejsers kulturbog: 

http://www.unitasrejser.dk/media/2321986/kulturbog.pdf 

Om Unitas Rejsers CSR arbejder:  

http://www.unitasrejser.dk/media/2321986/kulturbog.pdf


http://www.unitasrejser.dk/nyheder/saet-mere-fokus-paa-csr-i-rejsebranchen/ 

Go-Green folder hvor Unitas Rejser bl.a. fortæller kunderne om hvordan de kan gøre en forskel:  

http://www.unitasrejser.dk/media/1233103/go-green-folder.pdf 

Folder om muligheder for co2 kompensation: 

http://www.unitasrejser.dk/rejseinfo/co2-kompensation/ 

 

Ad 7. Eventuelt 

Lars Thykier afsluttede mødet med at oplyse om, at årsmøde og generalforsamling holdes d. 23. april 2020 

fra kl. 11.30 til 16.30 i København. Lars Thykier oplyste desuden om, at DRF får en ny hjemmeside omkring 

årsskiftet 2019/2020. 

 

Louise Alkjær 11/11/2018 
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