
 
 

Referat af Generalforsamling i Danmarks Rejsebureau Forening 

24. juni 2020 på Hotel Scandic, Kødbyen i København  

 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent. 

 

Lars Thykier indledte årets Generalforsamling med at byde velkommen og 
præsentere bestyrelsens forslag til dirigent, DRF’s advokat Torkil Høg. Torkil 
Høg blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Bestyrelsen foreslog, at Louise Alkjær, DRF’s sekretariat, skulle vælges som 
referent. Louise Alkjær blev enstemmigt valgt som referent. 

Torkil Høg indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og varslet og dermed var beslutningsdygtig. Herefter gav 
dirigenten ordet til Danmarks Rejsebureau Forenings formand, Peter 
Rasmussen, som fremlagde formandsberetningen. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed.  

Formandsberetning v. Peter Rasmussen. 

Formanden indledte med at konstatere, at han kan se tilbage på det værste 
år nogensinde – og at tingene ændrer sig hurtigt. Da Peter Rasmussen ved 
generalforsamlingen i 2019 overtog formandsposten, var det blandt andet 
GDPR-reglerne, rejsebranchens lovgivninger, klima- og 
bæredygtighedsspørgsmål og fokus på strategi for en levedygtig 
brancheforening, der var de vigtigste emner og det, både medlemmer og 
bestyrelsen diskuterede og kontaktede sekretariatet om. 

Men den 11. marts 2020 lukkede regeringen Danmark ned pga. 
Coronaepidemien. Danmarks Rejsebureau Forening udviste i de første uger 
efter lukningen samfundssind ved at bistå Udenrigsministeriet i flere 
hjemtransporter af strandede gæster/danskere ude i verden, og bestyrelsen 
har siden marts 2020 holdt utallige møder. I slutningen af marts kom den 
første hjælpepakke til rejsebranchen, og mange havde holdninger og 
synspunkter på den tilbudte hjælp, der ikke altid harmonerede. 

Det lykkedes at komme i mål med flere hjælpepakker, selvom vi nu på 4. 
måned må se til, at regeringen stadig ikke har fuld forståelse for branchens 
særlige problemstillinger. Samtidig magter Rejsegarantifonden efter DRFs 
opfattelse ikke samtidig både at være tilsynsførende med og administrator 
af de pågældende hjælpepakker. Derfor er vi stadig ikke i mål, og der bliver 



 

arbejdet videre med politisk påvirkning, ønsker til nye hjælpepakker med 
mere. 

Danmarks Rejsebureau Forenings kontingent vil uden tvivl blive påvirket af 
de manglende indtægter hos foreningens medlemmer, men det er 
bestyrelsens holdning, at branchen har brug for Danmarks Rejsebureau 
Forening og at foreningen så vidt muligt skal bestå i sin nuværende form.  

Formanden takkede foreningens administrerende direktør Lars Thykier for 
hans utrættelige energi under hele krisen samt hele sekretariatet for deres 
indsats. 

Formanden sluttede med at takke de politikere, der har hjulpet branchen 
og ikke mindst været lydhøre over for branchens problemer.  

Dirigenten spurgte herefter, om generalforsamlingen havde spørgsmål til 
formandsberetningen. Da dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten 
konstatere, at beretningen var taget til efterretning. 

Punkt 3. Fraktionernes- og eventuelle udvalgs beretninger  

 Intet under dette punkt. 

Punkt 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for foreningen.  

Lars Thykier gennemgik i korte træk DRF’s 2019-regnskab. Det fremgik 
blandt andet, at årets resultat havde et minus på 148.000,- kr. hvilket ikke 
blev anset for alarmerende især henset til at der var budgetteret med et 
underskud på 168.000,- kr.  

Dirigenten spurgte herefter, om regnskabet kunne godkendes. Da der ikke 
var nogen spørgsmål eller indsigelser blev regnskabet godkendt. 

Punkt 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.  

 Intet under dette punkt. 

Punkt 6. Behandling af indsendte forslag  

Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 

Punkt 7. Godkendelse af budget og kontingent for 2020  

Lars Thykier informerede om at budgetforslag 2020 var godkendt på 
medlemsmødet den 7. november 2019. 

Der er tale om en let justeret kontingentskala (+2%) i forhold til 2019. 
Skalaen er baseret på ca. samme antal medlemmer af DRF som hidtil, dvs. 



 

ca. 100 medlemmer. Der er ikke ændret på forudsætningerne, selvom 
foreningen i de seneste måneder har fået 11 nye medlemmer. 

Normeringen er på 5 fuldtidsansatte. 

Fokuserede aktiviteter på outgoing-spørgsmål – med fokus på to 
hovedopgaver: (medlemsrådgivning & politisk arbejde) samt ekstern 
kommunikation. 

Der budgetteres i 2020 igen med et negativt årsresultat, som dækkes via 
egenkapitalen. Der er lagt op til et minus på ca. 300.000,- kr. baseret på 
kontingentskalaen. 

Herefter spurgte dirigenten, om generalforsamlingen havde spørgsmål til 
budget og kontingent for 2020. Da der ikke var nogen spørgsmål, blev 
budget og kontingent for 2020 vedtaget. 

Punkt 8. Valg af DRF-formand 

Normalt er der valg af formand hvert andet år, men Peter Rasmussen har 
kun siddet et år, da han overtog posten efter forrige formand Asger Domino 
midt i hans ”embedsperiode”. Peter Rasmussen stillede op til valg, og 
dirigenten spurgte, om der var andre kandidater til formandsposten. 

Da det ikke var tilfældet, blev Peter Rasmussen valgt uden afstemning. 
Valget er for en 2-årig periode. 

Punkt 9. Meddelelse om fraktionernes valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter samt Punkt 10. Evt. valg af manglende 

repræsentanter til DRF’s bestyrelse  

Dirigenten slog punkterne 9 og 10 sammen.  

Det er fraktionerne, der udpeger og vælger kandidater til bestyrelsen, men 
da der i år ikke har været afholdt fraktionsmøder, vælges 
bestyrelsesmedlemmerne på generalforsamlingen.  

Dirigenten præsenterede kandidaterne: 

CTO fraktionen: 

Formand: Henrik Piplits, Egencia (genopstiller). 

Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater end Henrik Piplits. Da det 
ikke var tilfældet, blev Henrik Piplits valgt uden afstemning. 

For LTO fraktionen var der to kandidater på valg: 

LTO fraktionen: 



 

Annelise Dam Larsen, Risskov Rejser (genopstiller). 

Jesper Schou, Billetkontoret (genopstiller). 

Heller ikke her var der modkandidater, hvorfor Annelise Dam Larsen og 
Jesper Schou blev genvalgt uden afstemning. 

Punkt 10. Evt. valg af manglende repræsentanter til DRF’s bestyrelse  

Kasper Mydtskov fra LIVE Travel blev genvalgt som suppleant til 
bestyrelsens Leisure-fraktion uden afstemning.  

Stefan Tarp, tidligere BIG-travel, er udtrådt som suppleant for CTO-
fraktionen. Thomas Friis Rasmussen fra BCD Travel stillede op og blev 
enstemmigt valgt som suppleant. 

Punkt 11. Godkendelse af: DRF’s revisor (Grant Thornton foreslås genvalgt), 

to kritiske revisorer og to kritiske revisorsuppleanter. 

Grant Thornton blev enstemmigt genvalgt af generalforsamlingen som 
foreningens revisor. 

Kritiske revisorer Berit Hjorth Rasmussen, Norsk Rejsebureau og Carsten 
Lindholm Pedersen, Billetkontoret vil gerne fortsætte og blev enstemmigt 
genvalgt.  

Der blev ikke valgt kritiske revisor suppleanter, da ingen meldte sig.  

Punkt 12. Nedsættelse af udvalg. 
 
Intet under dette punkt. 

Punkt 13. Gennemgang af aktuelle emner 

Lars Thykier præsenterede de aktuelle emner, sekretariatet arbejder med 
og har arbejdet med. Indtil medio februar 2020 var fokus: 
rejsegarantifondslovens implementering, persondataforordningen, IATA 
sager, Travelife – bæredygtighed i rejsebureaubranchen, hvornår er vi ”med” 
på bæredygtighedsbølgen? Men fra dagen efter ”Ferie for Alle”-messen (24. 
februar) blev det hele ændret.  

Covid-19-pandemien medførte en total omvæltning af hele verden, og af 
rejsebranchen, ikke blot i Danmark, men globalt. 

Det er aldrig set før, og kommer forhåbentlig heller ikke til at ske igen.  

Vi har heller ikke oplevet tidligere, at der i DK er vedtaget to nye love vedr. 
rejsebranchen på 6 uger (og en tredje formodentlig er på vej), der er 
samtidige kæmpemæssige tab pga. tilbagebetalinger og manglende 



 

rejsesalg hos alle rejsebureauer, eller at forbrugertilliden til ”det at rejse” 
er på så lavt et niveau som lige nu. 

Lars Thykier fortsatte med at informere om, hvad sekretariatet har foretaget 
under krisen: 

Det drejer sig om medlemsrådgivning, besvarelse af telefonopkald, mails & 
notater, juridisk rådgivning, hvor alle har været på fuldstændig ukendt 
grund. Vi har skrevet særmeddelelser og pressemeddelelser i et omfang, vi 
aldrig har oplevet tidligere. Vi har plejet mediekontakter og besvaret utallige 
henvendelser fra både skrevne og talte medier. Vi har haft kontakt med 
politikere på næsten daglig basis, haft lange dialoger med politikerne, 
herunder især relevante ordførere, men også ministre. Desuden har vi 
arbejdet med embedsværket i Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og ikke mindst Rejsegarantifonden. 

Der har været daglige eller ugentlige møder med internationale og nationale 
samarbejdspartnere, herunder IATA, ECTAA, rejseforsikringsselskaberne, 
Dansk Erhverv, Oplevelsesudvalget under DE, Dansk Live og andre. 

Dirigenten spurgte, om der var nogle kommentarer, og flere i forsamlingen 
markerede. 

Der blev blandt andet spurgt, om det var en mulighed at lave en form for 
liste over de forskellige ting, vi havde fået igennem via møder med politikere. 

Hertil gav flere i forsamlingen til kende, at man var af den holdning, at Lars 
Thykiers samarbejde med de politiske ordførere var noget, vi som forening 
skulle være stolte af. Det samme med de ting, vi rent faktisk havde fået 
igennem via dette politiske arbejde. Desuden blev det nævnt, at dialogen 
med politikerne på nogle tidspunkter havde været meget svær, fordi der 
kom så mange forskelligrettede input til politikerne fra alle verdenshjørner. 
Det endte heldigvis godt, men hvem der skal ”have æren for det”, giver det 
ingen mening at diskutere. Det blev nævnt, at det i forløbet måske har 
været svært at gennemskue, hvad DRF rent faktisk lavede, da meget af det 
politiske arbejde foregik på et fortroligt niveau og ikke umiddelbart kunne 
kommunikeres videre. Det blev også nævnt, at mange kræfter havde 
hjulpet med at trække samme vej, hvilket var fint. 

Et medlem i forsamlingen spurgte, om der var noget, bestyrelsen i 
bakspejlet ville have gjort anderledes, så det ikke er pressen, der ”løber 
med os”, men omvendt.  

Lars Thykier svarede, at han selv ville have forholdt sig mere kritisk til at 
RGF både skulle føre tilsyn med de danske rejsebureauer og samtidig 
administrere de politiske støtteordninger, men at det for nogle måneder 



 

tilbage var den mindst ringe af de muligheder der blev foreslået. Desuden 
skulle DRF måske have været mindre bombastiske/aktivistiske i den 
pressemeddelelse, vi sendte om at ”stoppe betalinger til kunderne nu” 
selvom den melding som bekendt medførte en opmærksomhed hos bl.a. 
Erhvervsministeriet og hos Folketingspolitikerne. 

Peter Rasmussen tilføjede, at han havde lært meget om de politiske spil i 
de seneste måneder og indset, hvor beskidt et spil det kan være. Politikerne 
har meget vekslende baggrunde og kompetencer og kender for eksempel 
ikke altid forskel på drift og likviditet, ligesom de primært har fokus på at 
tilfredsstille forbrugeren. Det er med andre ord vælgerne, det handler om, 
og den prioritering har gjort det svært at handle i. 

Dirigenten spurgte, om der var flere spørgsmål eller kommentarer. Da det 
ikke var tilfældet, gik Lars Thykier videre med en præsentation af nogle af 
de juridiske problemstillinger, sekretariatet har arbejdet med og arbejder 
videre med.  

Kort opridset er problemstillingerne disse: 

 Legalitetsprincippet/Faktiske omkostninger - Anerkendelsessøgsmål 
 Epidemiloven. Kan den anvendes? 
 Ekspropriation?  
 Erstatning for konsekvenserne af slingrende rejsevejledninger? 
 Manglende tilbagebetalinger fra – især – flyselskaber og 

krydstogtsrederier (vouchers i stedet). 
 

Torkil Høg forklarede kort om godtgørelse af tilbagebetalinger og 
legalitetsprincippet og om at man ikke kan ændre loven ved en 
bekendtgørelse. 

Der var ingen spørgsmål til dette punkt. 

Lars Thykier nævnte, at nogle bureauer havde nået at få alle penge tilbage 
inden loven blev lavet om, og nogle medlemmer i forsamlingen knyttede 
yderligere kommentarer til blandt andet brug af ordet godtgørelse m.v. 

Efter en kort kaffepause fortsatte Jakob Hahn med at forklare det juridiske 
vedr. ekspropriation (når staten går ind og overtager en person eller en 
virksomheds aktiver eller rettigheder). Det vil være svært at gøre gældende, 
selvom rejsevejledningerne for eksempel klart har begrænset 
rejsebureauerne.  



 

Foreningen har også haft en ekstern juraprofessor til at undersøge, om man 
kan ”bruge” epidemiloven i en evt. retssag mod staten, men det er ikke 
muligt, da loven ikke finder anvendelse over for rejsebranchen. 

Det vil derfor umiddelbart være vanskeligt at opnå erstatning til aktører i 
rejsebranchen på grundlag af synspunkter om ekspropriation eller på 
grundlag af epidemiloven. 

Muligheden for at opnå erstatning på grundlag af de vekslende 
rejsevejledninger blev også drøftet, men det er grundlæggende opfattelsen, 
at domstolene vil respektere det forsigtighedsprincip, myndighederne har 
anvendt i forbindelse med både nedlukningen af Danmark og udformningen 
af rejsevejledningerne. Et medlem i forsamlingen refererede til at der inden 
de famøse, negative rejsevejledninger d. 29. maj, gik nogle rygter om, at 
Udenrigsministeriet havde flere positive rejsevejledninger end dem, der 
blev præsenteret, men at de var blevet affejet. Medlemmet ville vide, 
hvordan sagerne står, hvis det viser sig, at ovenstående er korrekt. 

Jakob Hahn svarede, at nok ikke ville gøre den store forskel. 

Torkil Høg supplerede med, at der kan være tale om magtfordrejning, hvis 
man fx siger, at man har et sagligt grundlag og det så viser sig, at det har 
man ikke. Det vil være usagligt og udtryk for magtfordrejning, hvis man 
udsender meget begrænsende rejsevejledninger, og det reelt sker for at 
stimulere indenlandsk turisme. Men dette er svært at bevise. Kan man finde 
den rygende pistol, så har man måske en sag. 

Herefter var der en del kommentarer fra forsamlingen, og der var bred 
enighed om, at det ikke var lige nu, man skulle gå efter at anlægge en sag. 
Ikke mindst fordi en sådan sag er langvarig og at man kan risikere at falde 
tilbage på den kollektive hæftelse. 

Lars Thykier præsenterede herefter nogle af de kommende måneders 
aktiviteter. 

De vil blandt andet være: 

 Undersøgelse af muligheden for at gennemføre retssag(er) 
 Støttepakke #4  
 Støttepakke #5  
 Ny Rejsegarantifondslov til efteråret. Forslag til indhold er bl.a.: 
 Katastrofefond 
 Øgede garantikrav 
 Driftstabsforsikring 



 

DRF vurderer, at der vil være grundlag for at bede om støttepakke for 
sommerens manglende salg (#4). Vi vil også forsøge at få tildelt støtte, 
når ”alle andre er kommet godt i gang” (#5), dvs. for perioden fra 1. 
september og resten af 2020. 

Arbejdet med den nye garantifondslov vil også være en opgave, som DRF 
kommer til at gå meget aktivt ind i. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Punkt 14. Eventuelt 

Lars Thykier rundede generalforsamlingen af med at informere om, at datoer 
for kommende medlemsmøde samt næste års generalforsamling endnu ikke 
var fastlagt. 

Efter generalforsamlingen er medlemsmødet dog fastlagt til at finde sted 
onsdag d. 7. oktober 2020, formentlig i DRF’s egne lokaler på Frederiksberg 
eller et andet centralt sted i København. 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til punktet, og 
da der ikke var det, takkede han herefter for god ro og orden på 
generalforsamlingen. 

 

Louise Alkjær, Frederiksberg 15. juli 2020.  

 

 

 

Underskrevet af generalforsamlingens dirigent, Torkil Høg 
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