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Referat af rådets årsmøde d. 25. april 2019
Til stede:

Anja Philip (Formand), Anita Barbesgaard, Elsebet Gjetting, suppl.
Christian Schmidt (PM), Jette Kammer Jensen (AOF), Torben Jensen
(BIB), Jette Gotsche, Klaus Bondam (CF), Anna Marie Schou Ringive,
Mikael Bak (DAF), Birgith Sloth, Andreas Bech (DM), Sigurd Hebo
Lønholdt (DGS), Lise Acthon, Anette Tinghøj Hansen (DS), Søren
Fauerskov Hansen, Rasmus Slot (DSF), Klaus Rehkopff, Anne Lise Knørr
(DØR), Anja Putzer, Niels-Ole Bjerregaard (DDD), Britta Riis, Per Jensen
(DB), Finn Borgquist, Birte Leo-Hansen (FFO), Johs Chr. Johansen (FL),
Majbrit Berlau (FHO), Kirsten Holst Sørensen, Kern Lærkholm Petersen
(JA), Karen Leth (K&E), Annette Creutzberg (KR), Peter Andersen (LLO),
Anette Ulstrup (PD), John Nielsen og Finn Johnsen (SFB).

Eksterne:

Susanne Engstrøm (dirigent), Christel Schaldemose og Bergur Løkke
Rasmussen (oplægsholdere under pkt. 4.a).

Sekretariatet: Vagn Jelsøe, Mette Raun Fjordside, Laura Kirch Kirkegaard, Peter BroJørgensen, Anne-Katrine Nørholm, Claus Dithmer, Hanne Damsted
Vilsbøll, Rasmus Markussen, Maria Liljeqvist og Lotte Østerskov Jensen.

1. Velkomst
Anja Philip bød velkommen til genvalgt rådsmedlem for de personlige medlemmer, Anita
Barbesgaard, samt suppleanterne Elsebet Gjetting og Christian Schmidt og til Søren
Fauerskov Hansen fra Danske Studerende Fællesråd, Andreas Bech fra DM, Klaus Rehkopff
og Anne Lise Knørr fra Danske Ølentusiaster og Mikael Bak fra Dansk Aktionærforening.
Anja Philip præsenterede den nye direktion med vicedirektør Vagn Jelsøe og vicedirektør
Mette Raun Fjordside. Desuden præsenterede hun Maria Liljeqvist, som er ansat som
seniorjurist i Politik & Kampagner.
Dirigent
Rådet valgte Susanne Engstrøm som dirigent.

2. Administration
a. Ansøgning om optagelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
Rådet vedtog ved afstemning at optage Fagbevægelsens Hovedorganisation som medlem af
Forbrugerrådet Tænk.
b. Årsberetning 2018
Anja Philip gennemgik de centrale punkter i årsberetning 2018 og opfordrede rådet til at
læse meget mere på taenk.dk/aarsberetning2018.

Rådet tog orienteringen om årsberetning 2018 til efterretning.
c. Årsregnskab 2018
Vagn Jelsøe fremlagde årsregnskab 2018. Årsregnskabets resultat betragtes alt i alt som
tilfredsstillende, og på den baggrund er der disponeret beløb til fortsat investering i en række
strategiske tiltag.
Rådet godkendte årsregnskab 2018, med bemærkning om, at der skal følges op på revisors
kommentarer i revisionsprotokollatet.
d. Budget 2019
Vagn Jelsøe fremlagde bestyrelsens forslag til budget 2019. Et budget, som lægger op til et
budget i balance, med et lille positivt resultat for 2019. Budgettet indeholder en række tiltag,
som tilsammen sikrer, at Forbrugerrådet Tænk kan fortsætte med at udvikle sig i
overensstemmelse med Strategi 2020, herunder omstilling til øget digital
medlemshåndtering.
Rådet godkendte budget 2019.
e. Råd, nævn og udvalg
En oversigt over Forbrugerrådet Tænks repræsentation i råd, nævn og udvalg kan ses her:
taenk.dk/om-os/saadan-arbejder-forbrugerraadet-taenk-politisk.

3. Valg
a. Valg 2019: Næstformand
Per Jensen (Dyrenes Beskyttelse) blev enstemmigt valgt som næstformand for 2 år af rådet.
b. Valg 2019: Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
Rådet nedsatte et stemmeoptællingsudvalg bestående af Lise Acthon fra Danske Seniorer og
Karen Leth fra Kost & Ernæringsforbundet fra rådsforsamlingen samt Mette Raun Fjordside
og Rasmus Markussen fra sekretariatet.
Resultatet af afstemningen blev, at Anita Barbesgaard, Finn Borgquist, Majbrit Berlau og
Søren Fauerskov Hansen blev valgt for 2 år som bestyrelsesmedlemmer.
Resultatet af afstemningen blev, at Kern Lærkholm Petersen blev valgt som 1. suppleant,
Annette Creutzberg blev valgt som 2. suppleant og Anna Marie Schou Ringive blev valgt som
3. suppleant. Alle suppleanter blev valgt for 1 år.

4. Temadebat
a. Temadebat om EU-politik
En stor del af den danske lovgivning bliver udformet og vedtaget i EU, og Forbrugerrådet
Tænk har derfor EU-politik som et af sine væsentlige indsatsområder. Vi har løbende dialog
og samarbejde med den europæiske paraplyorganisation, BEUC.
Den 26. maj 2019 er der valg til Europa-Parlamentet, og en række danske kandidater stiller
op til valget. To af dem er Christel Schaldemose (Medlem af Europa-Parlamentet for
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Socialdemokratiet) og Bergur Løkke Rasmussen (kandidat til Europa-Parlamentet for
Venstre) som holdt oplæg om arbejdet i Europa-Parlamentet med forbrugerpolitik, og
hvordan de ser på perspektiverne, mulighederne og udfordringerne i EU-arbejdet, både
generelt, og især inden for forbrugerpolitik.
Christel Schaldemose og Bergur Løkke Rasmussen kom i deres oplæg bl.a. ind på frihandel
og det indre marked, roaming regler, regler for streamingtjenester og rejser, den kommende
lovgivning i forhold til det digitale område, bil-området og hormonforstyrrende stoffer,
herudover hvordan der kunne ske håndhævelse af regler i EU i forhold til produkter fra
virksomheder hjemmehørende i lande uden for EU og hvordan der kunne skabes adgang for
forbrugerne til gruppesøgsmål. Alt i alt ses Danmark som et foregangsland og dermed
løftestang for forbrugerbeskyttelse og lovgivning i EU.
Vagn Jelsøe holdt oplæg om, hvordan Forbrugerrådet Tænk arbejder med Europapolitik,
hvilke planer der er for Europa-Parlamentsvalget, og hvordan organisationen spiller sammen
med den europæiske paraplyorganisation, BEUC, der varetager det daglige lobbyarbejde i
Bruxelles.
Rådet havde en temadebat på baggrund af oplæggene.
Anja Philip takkede Christel Schaldemose og Bergur Løkke Rasmussen for deres
inspirerende oplæg og input til debatten og sagde, at Forbrugerrådet Tænk ser frem til den
fortsatte dialog med dem begge.
b. Justeret mandatpapir for Forbrugerrådet Tænks transportpolitik
På rådsmødet d. 30. oktober 2018 blev der fremlagt resultater og erfaringer fra
Passagerpulsens arbejde og efterfølgende drøftet, om der var områder, hvor udviklingen
indenfor transportområdet, såvel som den politiske udvikling, gav anledning til en justering
af Forbrugerrådet Tænks politiske mandatpapir for transportpolitik, der er fra 2014. Rådet
fremkom med en række ændringsforslag, og sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et
justeret mandatpapir.
Anja Philip redegjorde for de væsentligste justeringer i mandatpapiret for transportområdet,
som rådet godkendte. Rådet drøftede i denne sammenhæng bl.a. de seneste måneders
diskussioner med Movia om nedtagelse af buskøreplaner på stoppestederne.

5. Strategi
a. Strategi 2020: Årsstatus 2018
Forbrugerrådet Tænks rådsforsamling vedtog i 2016 Strategi 2020, herunder at der årligt
gives en strategiafrapportering på indikatormål.
Mette Raun Fjordside redegjorde for status på opnåelse af Forbrugerrådet Tænks
indikatormål 2018, som viser en særdeles god fremdrift.
Rådet roste de flotte resultater i forhold til målopfyldelsen og tog orienteringen til
efterretning.
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b. Strategi 2020: Midtvejsevaluering. Tillæg til Strategi 2017-2020 – justering
af indikatormål
For at kunne følge strategiens fremdrift fastsatte rådet i 2016 6 indikatormål. Der er
foretaget en midtvejsstatus pr. ultimo 2018, som viser, at et par af indikatormålene er nået.
Der stilles derfor forslag om en justering af to af målene.
Mette Raun Fjordside redegjorde for bestyrelsens indstilling, hvor vurderingen er, at alle mål
fortsat er relevante som indikatorer for at opnå strategien, men at et par med fordel kan
justeres op.
Rådet godkendte justeringen af indikatormålene, som tilføjes i et ”Tillæg til Strategi 20172020”.
c. Kampagnetemaer for foråret og efteråret 2020: Tøjspild og forsikringer
Anja Philip redegjorde for kampagnetemaerne i 2020. I foråret 2020 sættes der fokus på
tøjspild i Danmark med afsæt i Forbrugerrådet Tænks strategiske målsætning ’Et forbrug i
balance’. Der vil være en temadebat om tøjspild på rådets møde i juni, hvor der også
nedsættes en rådsarbejdsgruppe. I efteråret 2020 sættes der fokus på forsikringer.
Rådet tog orienteringen om kampagnetemaer i 2020 til efterretning.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

7. Bestyrelses- og rådsmøder
a. Orientering om fastsatte møder i 2019
Bestyrelsesmøder: 16. maj kl. 13-17, 11. september kl. 9-17.30 og 5. december kl. 13-17.
Rådsmøder: 20. juni kl. 12.30-16 og 29. oktober kl. 12.30-16.
Rådet tog orienteringen om de fastsatte datoer for bestyrelses- og rådsmøder i 2019 til
efterretning.

8. Eventuelt
Johs Chr. Johansen oplyste, at Visit Denmark havde udsendt en ”vigtig meddelelse” i sidste
uge til ca. 220.000 fritidshusejere om, at de med fordel kunne udleje deres sommerhuse. Det
har skabt en del forargelse, idet meddelelsen – som folk betragter som reklame – kom ind via
e-boks. Der er indsendt en klage til Datatilsynet. Hvis der åbnes op for reklamer i e-boks, vil
det formentlig kunne medvirke til at undergrave forbrugernes tillid til e-boks-systemet.
Susanne Engstrøm og Peter Andersen gav udtryk for stor anerkendelse af de flotte resultater,
der var skabt i de senere år i forhold til medlemsvækst og befolkningens kendskab til
Forbrugerrådet Tænk som organisation og virke.
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