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Bestyrelsesmøde 12. december 2017 
Start kl. 18:00 Slut kl. 21:30 

Referat 
 

Mødeleder: Karl Posselt 

Deltagere: Karl Posselt 

 Torben Skødt  

 Teis Melcher 

 Ditte O’Neill  

Lisa Nielsen – Suppleant 

Kai Wisnewski – Repræsentant fra kommunen 

Afbud: Peter Lambæk Nielsen 

Solveig Larsen 

 Anne-Marie Hundebøl 

 Preben Holmberg – byrådsmedlem  

 Finn Lykkeskov – byrådsmedlem 

Referent: Teis Melcher 
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1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (20 min). 
Sagsfremstilling: 

Der orienteres mundtligt fra/om: 

• Egne lokaler til Forum Vojens. 

• Nyt fra kommunikationsudvalget. 

• Banestien til Skrydstrup. 

• Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler til næste år. 

• Orientering om viadukten. 

• Orientering om at den gamle Rema 1000 bygningen er blevet solgt, og der skal være domicil for 

Boligselskabet af 1943.  

Indstilling: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

2. Økonomi (5 min). 
Sagsfremstilling: 

Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. 

Indstilling:  

Orientering tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

Bilag: 

2017-12-07 Økonomiopfølgning Forum Vojens 

3. Tegning af forsikringer (10 min). 
Sagsfremstilling: 

Forum Vojens skal, hvis vi beskæftiger personer frivilligt eller lønnet have en lovpligtig 

arbejdsskadeforsikring. Derudover kan foreningen tegne en bestyrelsesansvarsforsikring og en 

ansvarsforsikring (Erhvervsansvar, produktansvar og retshjælp).  

Der er indhentet tilbud på forsikringer via forsikringsportalen. 2 selskaber har afgivet tilbud. 

Forudsætningerne for tilbuddene er følgende: 

• Foreningens omsætning maks 1,5 mio. kr. årligt. 

• Beskæftigelsesgrad 1,3 årsværk (svarende til ca. 10 personer, som i gennemsnit leverer 5 timer om 

ugen). 

Danske Forsikring har tilbudt de 3 forsikringer til en årlig præmie på 5.876 kr.  

Codan forsikring har tilbudt de 3 forsikringer til en årlig præmie på 9.552 kr. 
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Efter en gennemgang af præmie, dækning og selvrisiko i de to tilbud, er tilbuddet fra Danske Forsikring det 

bedste. 

Indstilling: 

At der tegnes forsikring ved Danske Forsikring jf. afgivet tilbud md ikrafttræden pr. 1. januar 2018.  

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. Teis Melcher iværksætter. 

Bilag: 

Codan Tilbud Prof Ansvarsforsikring og Virksomhedsforsikring 

Danske Forsikring Topbiz Tilbud_16-11-2017_2 

4. Rekruttering af medlemmer til A-holdet (15 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

I forlængelse af pkt. 5 på bestyrelsesmødet den 14-11-2017 drøftes de konkrete forslag (navne) til 

medlemmer af A-holdet, som bestyrelsens medlemmer medbringer.  

Indstilling: 

Bestyrelsen peger på et antal kandidater, der efterfølgende kontaktes for afklaring af deres interesse i at 
indgå som frivillige på A-holdet. 

Beslutning: 

Forum Vojens indkalder den kommende formand for A-holdet til næste bestyrelsesmøde, hvor den videre 

fremfærd drøftes. 

Bilag: 

5. Cykelsti fra Over Jerstal til Vojens (10 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Haderslev Kommune har i budget 2018 og overslagsårene har afsat midler (5 mio. kr. pr år) til ”cykelstier 

med betinget statstilskud” – jf. investeringsoversigt 2018-2021. Bevillingerne er så vidt vides endnu ikke 

specificeret – d.v.s. hverken prioriteret eller øremærket til bestemte strækninger.  

Over Jerstal Borgerforening udarbejdede i 2013  UDVIKLINGSPLAN - Udarbejdet i et samarbejde med 

beboerne i lokalsamfundet og tilsvarende blev VisionVojens rapporten lavet i 2015. I begge rapporter er 

en sikker stiforbindelse mellem de 2 byer nævnt som et ønske. 

Formanden for Forum Vojens har kontaktet Over Jerstal Borgerforening for at høre, om der på grundlag af 

kommunens investeringsbudget er interesse for et samarbejde om at fremme en cykelsti mellem de 2 byer, 

og der er aftalt et afklarende møde. 

Sagen foreslås drøftet på grundlag af et foreløbigt udkast til brev til Haderslev Kommune. 

Indstilling: 

http://www.over-jerstal.info/files/Udviklingsplan2.pdf
http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/visionvojens_01_07_2015.pdf
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Det indstilles, at: 

• Bilaget drøftes, og bemærkningerne indgår i en bemyndigelse til Formandskabet om sammen med 

Over Jerstal Borgerforening at færdiggøre henvendelsen til Haderslev Kommune 

• Brevet sendes til Haderslev Kommune i januar 2018. 

Beslutning: 

Kai Wisnewski orienterede om at staten har bevilget midler at medfinansiere etablering af cykelsti mellem 

Vojens og Over Jerstal. Indholdet i brevet ændres i overensstemmelse med den nye viden om statens 

bevilling. 

Bilag: 

Cykelsti-Over Jerstal-Vojens 

6. Underværker (10 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

Underværker er en Realdania-kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre deres idéer til virkelighed. 

Frivillige projekter i det byggede miljø kan skabe lokal udvikling og fællesskaber. 

Realdania har afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter under denne overskrift og har indtil nu støttet 105 

projekter gennem fem ansøgningsrunder. Kampagnens næste og sidste ansøgningsmulighed har frist d. 15. 

februar 2018.  

Inden fristen udløber, skal ildsjælene nå at samle mindst 200 'likes' til deres projekter. 

Der kan maksimalt ansøges om 1.000.000 kr. til et projekt. 

Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle 
lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det afgørende er, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder 
og større livskvalitet i det byggede miljø. Og at det kommer lokalsamfundet til gode.  
 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på:  
• At projektet bygger på en god og original idé  
• At projektet nyder stor opbakning  
• At projektet har et alment sigte og gør en forskel for mange  
• At projektet skaber livskvalitet gennem det byggede miljø  
• At der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet  
• At projektet efter realisering vil have en bæredygtig udvikling og drift 

Indstilling: 

Det drøftes, om Forum Vojens har egnede projekter og mulighed for at prioritere de nødvendige ressourcer 

til at udarbejde en projektansøgning.  

Beslutning: 

Der arbejdes videre med banestien som første prioritet og viadukten som 2. prioritet. 

Henvisning: 

Yderligere information om Underværker kan ses på hjemmesiden - https://www.undervaerker.dk/vaer-

med  

https://www.undervaerker.dk/vaer-med
https://www.undervaerker.dk/vaer-med
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7. Nedsættelse af infrastrukturgruppe (10 min.) 
 

Sagsfremstilling: 

På bestyrelsesmødet den 14-11-2017 blev det besluttet at nedsætte en infrastrukturgruppe, der skal lave 

en plan for det videre arbejde med infrastrukturen.  

Indstilling: 

Det indstilles, at: 

• Kommissorium for gruppens arbejde drøftes og godkendes 

• Medlemmer af gruppen udpeges 

Beslutning: 

Kommissorium blev drøftet. Helhedsplan ændres til projekter, og infrastrukturgruppen etableres uden en 

på forhånd fastlagt funktionsperiode. Nyt kommissorium forelægges på næste møde. Sammensætning af 

gruppen genovervejes med mulighed for ad hoc medlemmer afhængig af igangværende projekter. Der 

afsættes et rammebeløb til gruppen. Størrelse besluttes på næste møde.  

Bilag: 

Forslag til kommissorium for infrastrukturgruppen.  

8. Cykelsti fra Fuglesøkvarteret til Lagoniskolen (ungeuniverset) (10 min.) 
Sagsfremstilling: 

Da Forum Vojens for flere år siden erfarede, at Vojens Sogns Menighedsråd havde planer om at etablere P-

plads på Povlsbjerg Børnehave-grunden, blev menighedsrådet kontaktet med forslag om, at cykelstien fra 

Fuglesøkvarteret ved samme lejlighed blev forlænget fra Østerled med en direkte linjeføring til Jernhytvej 

og Lagoniskolen. 

Ideen blev siden indarbejdet, og der er nu udarbejdet et projekt, der skaber sammenhæng mellem den 

kommunale P-plads (20 pladser), Menighedsrådets nye P-plads (der vil give i alt 123 pladser) på den 

nedrevne børnehaves areal og en cykelsti, der giver skolebørn en mere direkte og sikker skolevej uden at 

skulle ud på og over Østergade.  

Menighedsrådet har indbudt Haderslev Kommune til samarbejde og samfinansiering af projektet. 

Den kommunale medfinansiering på 1 mio. kr. blev imidlertid ikke prioriteret ved behandlingen af budget 

2018. Efterfølgende er der via et medlemsinitiativ i Byrådet gjort forsøg på at skaffe tilslutning til en 

kommunal bevilling i 2017. Heller ikke dette er lykkedes. 

På et møde i Udvalget for Plan og Miljø den 4. december 2017 besluttede udvalget at deltage i 

finansieringen med 300.000 kr. med den tilføjelse, at der inden frigivelsen skal forelægges et endeligt 

regnskab. 

Menighedsrådet har peget på forskellige muligheder for at få økonomien til at hænge sammen, men status 

er, at der p.t. på grund af manglende finansiering ikke er udsigt til at få realiseret det udarbejdede projekt i 

2018.  

Mange borgere i Vojens er naturligt nok utilfredse med, at arealet ligger brak og skæmmer byen. 

Indstilling: 
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Forum Vojens skriver til Haderslev Kommune med opfordring til sammen med Menighedsråd og 

Provstiudvalg at finde en løsning til realisering af projektet snarest muligt (i 2018) – med henvisning til 

Forum Vojens´ interesse i sagen og med argumenter om trafiksikkerhed og æstetik. 

Beslutning: 

Godkendt som indstillet. 

Bilag: 

Ansøgning om medfinansiering af den ny parkeringsplads ved Vojens Kirkegård 

Medlemsinitiativ - Parkeringspladsen/cykelstien ved Vojens Kirke 

9. Eventuelt. (5 min) 
Kai Wisnewski orienterede om, at udarbejdelse af masterplan for udvikling af halområdet ikke bliver 

igangsat i 2018. Forum Vojens retter henvendelse til kommunen med henblik på at få udmeldt en 

tidshorisont. Karl Posselt og Teis Melcher udarbejder forslag til skrivelse og sagen sættes på dagsordenen til 

næste møde. 



  
   

  
 

  
   
 

 
     

   
   

 
 

      
    

  

 
      

   
     
    

      
  

   
   

     
     

     

Økonomisk overblik 
Bestyrelsesmøde i Forum Vojens, 12. december 2017 

• Økonomiopfølgning 7. december  2017 
• Oversigt  over disponeringer 
• Budget 2017 
• Regnskab 2016 

 

07-12-2017 DesignGuide 1 



  
 

    
   

 
 

    
      

 
 

     
   

    
    

 

Økonomiopfølgning pr. 7. december 2017 

 Postering Bevilling Disponeret Udgifter Rest ’17 

Kommunalbestyrelsen (rest ’16 +17)  1.589.234   

1. Langt sigte - strategi og planer 480.000 2.496 477.504 

Masterplan for Vojens Midtby - 2.496 0 

2. Forum Vojens – drift  20.234 4.264 15.970 

3. Kort sigte - borgernært og synligt  590.000   42.974 547.026  

Affaldsindsamling 2017 3.000 1.070 0 

Jegerup Kirkesti 50.000 41.904 0 

4. Discgolfbane 40.000 40.000 0 
5. Rådhuscenter – grønne områder 189.000 47.951 141.049  

6. Kunstgræsbane VBI 100.000 100.000  0  

7. Friluftsprojekt – shelterby 150.000 122.989 27.011 

8. Vojens.dk hjemmeside 20.000 1.380 18.620 

 I alt 1.589.234 1.589.234 362.054 1.227.180 

Langt sigte - strategi og planer 1/3 bevilling 500.234 6.760 493.474 

Kort sigte - borgernært og synligt 2/3 bevilling 1.089.000 355.294 733.706 

07-12-2017 Foreningen Forum Vojens 2 



  
 

    
   

 
 

    
      

 
 

     
   

    
    

 

Oversigt  over disponeringer  

 
Disponeret 2016/2017 

1. Rådhuscenteret kr. 275.000 
2. Motorsportsprojekt kr. 75.000 
3. Kunstgræsbane ved Fritidscenter kr. 100.000 
4. Masterplan for Vojens Midtby kr. 340.000 
5. Friluftsprojekt – hytter ved spejdere kr. 150.000 
6. Discgolfbane ved Fritidscenter kr. 40.000 
7. Affaldsindsamling 2017 kr. 3.000 
8. Vojens.dk og forumvojens.dk kr. 20.000 
9. Jegerup Kirkesti  kr. 50.000 
10. Jordbundsundersøgelser ved hallen kr. 15.000 

 I alt kr. 1.068.000 

07-12-2017 Foreningen Forum Vojens 3 



  
 

    
   

 
 

    
      

 
 

     
   

    
    

 

Budget 2017 

 
Postering Indtægt  Udgift 
Kommunalbestyrelsen  kr. 1.200.000 
Overført fra 2016 kr. 389.234  

1. Langt sigte projekter - strategi og planer kr. 480.000 
2. Forum Vojens - drift kr. 20.234 
3. Kort sigte projekter - borgernært og synligt kr. 650.000 
4. Discgolfbane kr. 40.000 
5. Rådhuscenter – grønne områder kr. 129.000 
6. Kunstgræsbane VBI kr. 100.000 
7. Friluftsprojekt – hytter ved blå spejdere kr. 150.000 
8. Vojens.dk hjemmeside kr. 20.000 

 I alt kr. 1.589.234 kr. 1.589.234 

Langt sigte - strategi og planer 1/3 bevilling kr. 500.234 
Kort sigte - borgernært og synligt 2/3 bevilling kr. 1.089.000 

07-12-2017 Foreningen Forum Vojens 4 



  
 

    
   

 
 

    
      

 
 

     
   

    
    

 

Regnskab 2016 

 
Postering Bevilling (+) Bevilling (-) Indtægter Udgifter 
Kommunalbestyrelsen  kr. 900.000  kr. 510.766 
Masterplan for Vojens Midtby  kr. 340.000 kr. 344.694 
Motorsportscenter Vojens  kr. 75.000   kr. 78.536  
Forum Vojens - drift kr. 4.362 kr. 761 
Rådhuscenter – petanque mv. kr. 215.000 kr. 85.995 
Kunstgræsbane VBI kr. 100.000 -  
Friluftsprojekt – hytter ved spejdere kr. 150.000 - 
Vojens.dk hjemmeside kr. 15.638 kr. 780 
 I alt kr. 900.000 kr. 900.000 kr. 510.766 kr. 510.766 

Restbeløb der overføres til 2017 kr. 389.234 kr. 389.234 
Langt sigte - strategi og planer kr. 419.362 
Kort sigte - borgernært og synligt kr. 480.638 

07-12-2017 Foreningen Forum Vojens 5 
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1Codan Forsikring A/S | Gammel Kongevej 60 | -1790 København V | Telefon 33 55 55 55 | Fax 33 55 22 21 | www.codan.dk

Codan A/S, CVR 5677 1212 | Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

Foreningen Forum Vojens

Att.: Teis Melcher

Klirevej 8

6500 Vojens

Vi sender hermed et tilbud på Prof. Ansvarsforsikring

Tilbuddet er baseret på de oplysninger, I har givet os, og er gældende i 30 dage.

Den årlige pris er 3.639,60 kr.

I beløbet er inkluderet 1,1% skadesforsikringsafgift til staten.

Til prisen lægges:

Gebyr på 6 kr. for betaling via BS eller

Gebyr på 30 kr. for giroopkrævninger ved hel-, halv- og kvartårlig betaling eller

Gebyr på 75 kr. for giroopkrævninger ved månedlig betaling.

Prisen under denne police er fastsat på baggrund af den salgskanal, der benyttes. Hvis der i den periode,

policen er i kraft, ændres salgskanal, bliver prisen ændret i overensstemmelse hermed.

Hvis tilbuddet ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, beder vi jer kontakte os, så vi kan

udarbejde et nyt tilbud.

Ønsker I at tegne forsikringen i Codan, beder vi jer indsende vedlagte returbilag i udfyldt og underskreven

stand.

Vi tilmelder automatisk vores kunder til at modtage digital post fra os i e-Boks, hvis der ikke er aftalt andet.

Da omlægningen af dokumenter vil ske løbende, vil nogle dokumenter blive sendt med almindelig post og

andre i e-Boks.

I er velkommen til at kontakte Codan Servicecenter på telefon 33 55 55 55, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen

Codan Forsikring
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1Codan Forsikring A/S | Gammel Kongevej 60 | -1790 København V | Telefon 33 55 55 55 | Fax 33 55 22 21 | www.codan.dk

Codan A/S, CVR 5677 1212 | Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

Codan Forsikring A/S

Gammel Kongevej 60

1790 København V

RETURBILAG

Tilbud på Prof. Ansvarsforsikring

Jeg vil gerne etablere en Prof. Ansvarsforsikring i overensstemmelse med tilbuddet.

Dækning skal oprettes pr.________________ (under forudsætning af, at dækning i andet forsikringsselskab

kan opsiges med udløb til denne dato).

Jeg er bekendt med, at Codan ikke dækker skader, der er konstateret før forsikringens ikrafttrædelsesdato.

Codan bedes opsige følgende forsikringer for mig:

FORSIKRINGSTYPE FORSIKRINGSSELSKAB POLICENUMMER UDLØBSDATO

Opkrævningsform (sæt kryds) Giro Betalingsservice Reg.nr. ________ Kontonr. __________

Dato ________Underskrift_______________________________
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Forsikringstager Foreningen Forum Vojens

Att.: Teis Melcher

Klirevej 8

6500 Vojens

Professionel Ansvarsforsikring

omfattende
Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring

Policen gælder fra 20.11.2017

Forfald Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.

Hovedforfald for policen er 01.11.

Tegningsperiode Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode, der udløber den 31.10.2018.
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Generelt for Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring

Juridiske enhed Navn Cvr. nr.

Foreningen Forum Vojens 37127434

Branche Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Geografisk område Norden

FORSIKRINGSSUM KLAUSULNR.

Generelle klausuler

Dækninger

Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring

pr. forsikringsår 1.000.000 kr.

SELVRISIKO

Selvrisiko

Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring 25.000 kr. af enhver formueskade
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BETINGELSER

Oversigt over policens forsikringsbetingelser  Side

Betingelser for Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring 7

Ordforklaring 14
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Betingelser for Direktions- og Bestyrelsesansvarsforsikring

08-1

For forsikringen gælder reglerne i policen,

forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler (i

det omfang loven ikke er fraveget).

1 Hvem er dækket

1.1 De sikrede:

Forsikringen dækker ethvert tidligere, nuværende

eller kommende medlem af bestyrelse, tilsynsråd,

direktion eller lignende ledelsesorgan, herunder de

facto direktører, shadow director og stedfortrædere

samt tidligere, nuværende eller kommende ledende

medarbejdere, der kan pådrage sig et personligt

ledelsesansvar i:

1.1.1 den i policen anførte juridiske enhed,

1.1.2 datterselskaber til den i policen anførte juridiske

enhed.

1.1.2.1 Det er en betingelse for Codans erstatningspligt,

at den i policen anførte juridiske enhed på tidspunktet

for nærværende forsikrings ikrafttrædelsesdato har

bestemmende indflydelse i datterselskabet og at

datterselskabet ikke:

1.1.2.1.1 er børsnoteret,

1.1.2.1.2 er registreret eller stiftet uden for Danmark,

1.1.2.1.3 har andre værdipapirer noteret på noget

marked eller nogen børs,

1.1.2.1.4 er en finansiel institution, herunder bank-,

forsikrings-, børsmægler-, investerings-, leasing- eller

factoringsvirksomhed,

1.1.2.1.5 har samlede aktiver, der overstiger 25 % af den

på policen anførte juridiske enheds aktiver,

1.1.2.1.6 er registreret eller stiftet i lande, hvor det ikke

er lovligt at forsikre datterselskabets bestyrelse m.v., jf.

punkt 1.1. fra Danmark.

1.1.2.2 Ved bestemmende indflydelse forstås, at den på

policen anførte juridiske enhed:

1.1.2.2.1 besidder mere end halvdelen af aktie/

anpartskapitalen i datterselskabet eller ved vedtægt eller

aftale i øvrigt har kontrol over datterselskabet, forudsat

at datterselskabet er 100 % konsolideret ind i den på

policen anførte juridiske enheds regnskab, eller

1.1.2.2.2 kontrollerer flertallet af stemmerettighederne

eller ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over

datterselskabet, forudsat at datterselskabet er 100

% konsolideret ind i den på policen anførte juridiske

enheds regnskab eller

1.1.2.2.3 har ret til at udnævne og afsætte et flertal af

medlemmerne i det organ, der har den overordnede

ledelse i datterselskabet.

2 Hvad er dækket

2.1 Forsikringen dækker:

2.1.1 Erstatningsansvar

Sikredes personlige erstatningsansvar for formueskade

ved udøvelse af sit hverv som medlem af bestyrelse m.v.,

jf. punkt 1.1.

2.1.2 Skadesløsholdelse

Rimelige omkostninger, som er afholdt af den på policens

anførte juridiske enhed - eller dennes datterselskaber,

jf. punkt 1.1.2 - som følge af en lovlig forpligtelse til at

skadesløsholde sikrede for krav rejst mod sikrede, hvis

kravet i øvrigt ville være omfattet af forsikringen.

2.1.3 Sagsomkostninger

Rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar, jf. punkt

8.4.

3 Udvidelser

3.1 Arbejdsrelaterede krav - EPL (Employers Practice

Liability)

Forsikringen dækker arbejdsrelaterede krav, der er rejst

af eller på vegne af tidligere, nuværende, kommende

eller potentielt ansatte mod sikrede i dennes egenskab af

medlem af bestyrelse m.v., jf. punkt 1.1.

3.1.1 Ved arbejdsrelaterede krav forstås krav som

følge af faktisk eller påstået chikane, diskrimination,

forskelsbehandling eller andet, herunder manglende

vedtagelse eller fejlagtig gennemførelse af

personalepolitik eller procedurer.
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3.1.2 Ved ansatte forstås de i den i policen anførte

juridiske enheds - eller dennes datterselskaber, jf.

punkt 1.1.2 - tjeneste værende personer, dog ekskl.

de personer, som kan pådrage sig et personligt

erstatningsansvar ved udøvelse af sit hverv som medlem

af bestyrelse m.v., jf. punkt 1.1.

3.2 Datterselskaber, som købes eller stiftes i

forsikringstiden

Forsikringen dækker automatisk ethvert tidligere,

nuværende eller kommende medlem af bestyrelse m.v.,

jf. punkt 1.1 i datterselskaber, som den i policen anførte

juridiske enhed køber eller stifter i forsikringstiden.

3.2.1 Det er en betingelse for Codans erstatningspligt, at

den i policen anførte juridiske enhed har bestemmende

indflydelse i datterselskabet og datterselskabet ikke er

undtaget for dækning som følge af punkt 1.1.2.1.1 til og

med 1.1.2.2.3.

3.2.2 Det er endvidere en betingelse for Codans

erstatningspligt, at kravet, der rejses, kan henføres til

ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået

i den periode, hvor datterselskabet er registreret

som værende datterselskab af den på policen anførte

juridiske enhed.

3.3 Udvidet krav rejst-periode i tilfælde af, at

forsikringen ikke fornys

Hvis forsikringstager eller Codan ikke ønsker at forny

forsikringen, jf. punkt 15 og årsagen hertil ikke skyldes:

* risikoforandringer, jf. punkt 10,

* manglende præmiebetaling, jf. punkt 14.3

og meddelelse om, at forsikringen ikke ønskes fornyet

er foretaget før forsikringen automatisk udløber har

forsikringstager eller sikrede ret til at tilkøbe en udvidet

krav rejst-periode på enten 12, 24 eller 36 måneder.

Den udvidet krav rejst-periode dækker krav, der rejses

og anmeldes til Codan i den udvidede krav rejst-periode

og hvor kravet kan henføres til ansvarspådragende

handlinger eller undladelser begået før datoen for

ikrafttrædelse af den udvidet krav rejst-periode.

Præmien for :

* 12 måneders udvidet krav rejst-periode
andrager 75 % af seneste årspræmie,

* 24 måneders udvidet krav rejst-periode
andrager 125 % af seneste årspræmie,

* 36 måneders udvidet krav rejst-periode
andrager 150 % af seneste årspræmie.

Præmien opkræves som engangspræmie ved

ikrafttrædelse af den udvidet krav rejst-periode.

Forsikringssummen for den udvidet krav rejst-periode

udgør en del af den forsikringssum, som var gældende

i det forsikringsår, der ligger umiddelbar forud for den

udvidet krav rejst-periode. Dvs. at Codans maksimale

hæftelse for et eller flere krav, der rejses i:

* det forsikringsår, der ligger umiddelbar forud for
den udvidet krav rejst-periode,

* den udvidet krav rejst-periode

kan ikke tilsammen overstige den forsikringssum, der var

gældende i det forsikringsår, der ligger umiddelbar forud

for den udvidet krav rejst-periode.

For den udvidet krav rejst-periode gælder forsikringens

almindelige og særlige forsikrings-betingelser, som var

gældende umiddelbar forud for den udvidet krav rejst-

periode.

Codans erstatningspligt i den udvidet krav rejst-

periode er betinget af, at der ikke fornys, placeres eller

tegnes en forsikring, der omfatter direktions- og/eller

bestyrelsesansvar eller lignende andetsteds.

I det omfang forsikringssummen i det forsikringsår, der

ligger umiddelbar forud for den udvidet krav rejst-

periode, er større end 25.000.000 kr. før fradrag af evt.

erstatningsudbetaling og skadesreserver for krav rejst

i det pågældende forsikringsår, skal ovenfor anførte

præmier betragtes som indikationspræmier, da ændring

kan forekomme.

3.4 Udvidet krav rejst-periode for fratrådte sikrede i

tilfælde af, at forsikringen ikke fornys

Hvis forsikringstageren ikke fornyer forsikringen og ikke

i den forbindelse tegner en udvidet krav rejst-periode,

jf. punkt 3.3, vil der for sikrede, som frivilligt er fratrådt

som medlem/ledende medarbejdere, jf. punkt 1.1 af

andre årsager end ved indtrædelse af risikoforandringer,

jf. punkt 10 før datoen for nærværende forsikrings

ophør, gælde en udvidet krav rejst-periode på 10 år fra

nærværende forsikrings ophør.

Den udvidet krav rejst-periode dækker krav, der rejses

og anmeldes til Codan i den udvidede krav rejst-periode

og hvor kravet kan henføres til ansvarspådragende
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handlinger eller undladelser begået før datoen for

nærværende forsikrings ophør.

Forsikringssummen for den udvidet krav rejst-periode

udgør en del af den forsikringssum, som var gældende

i det forsikringsår, der ligger umiddelbar forud for den

udvidet krav rejst-periode. Dvs. at Codans maksimale

hæftelse for et eller flere krav, der rejses i:

* det forsikringsår, der ligger umiddelbar forud for
den udvidet krav rejst-periode,

* den udvidet krav rejst-periode

kan ikke tilsammen overstige den forsikringssum, der var

gældende i det forsikringsår, der ligger umiddelbar forud

for den udvidet krav rejst-periode.

For den udvidet krav rejst-periode gælder forsikringens

almindelige og særlige forsikringsbetingelser, som var

gældende umiddelbar forud for datoen for nærværende

forsikrings ophør.

Codans erstatningspligt i den udvidet krav rejst-

periode er betinget af, at der ikke fornys, placeres eller

tegnes en forsikring, der omfatter direktions- og/eller

bestyrelsesansvar eller lignende andetsteds.

3.5 Eksterne bestyrelsesposter - ODL (Outside

Directorship Liability)

Forsikringen dækker krav rejst mod sikrede, som på den

i policen anførte juridiske enheds anmodning har været,

er eller måtte blive direktions- eller bestyrelsesmedlem i

anden relateret juridisk enhed.

Ved relateret juridisk enhed skal forstås ethvert

selskab, fond, organisation eller enhed, som ikke er et

datterselskab, men på trods heraf er at betragte som

forbundet med den i policen anførte juridiske enhed.

Undtagelser for dækning som nævnt i punkt 1.1.2.1.1 til

og med 1.1.2.1.6 gælder i øvrigt for relaterede juridiske

enheder.

Forsikringssummen vil være en del af nærværende

forsikrings maksimale erstatningsbeløb pr. forsikringsår.

Dækningen er subsidiær i forhold til enhver anden

Direktions- og/eller Bestyrelsesansvarsforsikring eller

lignende forsikring for den relaterede juridiske enhed.

Det er en betingelse for Codans erstatningspligt at

kravet, der rejses, kan henføres til ansvarspådragende

handlinger eller undladelser begået i den periode, hvor

sikrede var medlem af bestyrelse m.v., jf. punkt 1.1 i den

relateret juridiske enhed.

3.6 Omkostninger til genetablering af sikredes

renommé

Forsikringen dækker sikredes rimelige omkostninger

til genetablering af renommé, som følge af en af

forsikringen dækningsberettiget formueskade.

Ved rimelige omkostninger til genetablering af renommé

forstås rimelige omkostninger, som sikrede med

Codans forudgående godkendelse pådrager sig til

konsulentydelser med henblik på at reducere negativ

eller potentielt negativ effekt på sikredes renommé.

Forsikringen dækker ikke omkostninger til løn,

vederlag eller anden godtgørelse til sikrede eller andre

omkostninger, som er afholdt af den på policens anførte

juridiske enhed - eller dennes datterselskaber, jf. punkt

1.1.2.

4 Hvad er ikke dækket

4.1 Forsikringen dækker ikke:

4.1.1 krav, der skyldes, at sikrede har tilsidesat sine pligter

forsætligt,

4.1.2 krav, der skyldes sikredes strafbare handlinger og

undladelser eller forsøg på strafbare handlinger, når

dette er fastslået ved dom, anden endelig afgørelse eller

sikredes indrømmelse af forholdet.

Codan har ret til regres, herunder ved modregning, for

eventuelle udbetalinger forud for at Codan er blevet

bekendt med en sådan afklaring,

4.1.3 krav, der skyldes, at sikrede eller disses nærtstående

har opnået eller søgt at opnå uberettiget vinding eller

skaffet eller søgt at skaffe andre uberettiget vinding,

4.1.4 krav, der alene skyldes, at sikrede har påtaget sig

et ansvar, der ligger ud over sikredes almindelige ansvar

som medlem af bestyrelse m.v., jf. punkt 1.1 (garanti,

indeståelse eller lignende),

4.1.5 krav, der skyldes skatter, afgifter, gebyrer og

lignende samt bodsansvar, "punitive damages", bøder og

anden sanktion af strafmæssig karakter,

4.1.6 krav, der er en følge af person- eller tingskade

bortset fra krav, der er omfattet af punkt 3.1

Arbejdsrelaterede krav - EPL (Employers Practice

Liability),
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4.1.7 krav, der skyldes faktisk, påstået eller truende

forurening, miljøskade af enhver art, radioaktiv bestråling

eller radioaktiv forurening,

4.1.8 krav rejst af eller på vegne af den i policen anførte

juridisk enhed eller dennes datterselskaber eller sikrede

eller et andet selskab, når kravet er rejst i USA/Canada

eller under henvisning til lovgivningen i USA/Canada,

4.1.9 krav vedrørende køb eller salg af, eller tilbud

om køb eller salg af aktier, obligationer eller andre

værdipapirer udstedt af den på policens anførte juridiske

enhed eller dennes datterselskaber,

4.1.10 krav, der direkte eller indirekte står i forbindelse

med, at den på policen anførte juridiske enhed eller

dennes datterselskaber har påbegyndt virksomhed, der

ligger uden for det vedtægtsmæssige formål,

4.1.11 krav, der skyldes tilsidesættelse af væsentlige

eller gentagne anbefalinger og/eller påtaler optaget i

revisionsprotokollen,

4.1.12 krav, der relaterer sig til Cyber-risiko,

4.1.13 krav, der relaterer sig til asbest, skimmelsvamp,

formaldehyd, silica, PCB eller bly,

4.1.14 krav, der relaterer sig til internationale sanktioner,

4.1.15 krav, der relaterer sig til terrorisme.

5 Sikredes individuelle rettigheder

Det, at en eller flere undtagelser fra dækning finder

anvendelse over for en eller flere sikrede, skal ikke

udelukke øvrige sikrede fra dækning i henhold til

forsikringen.

6 Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker krav rejst inden for det geografiske

område, der er anført i policen.

7 Hvornår dækker forsikringen

7.1 Forsikringstiden

Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod

sikrede i forsikringstiden.

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af

følgende tidspunkter :

7.1.1 det tidspunkt, hvor en af de sikrede modtager

første skriftlige henvendelse i anledning af formuetab

med krav om erstatning,

7.1.2 det tidspunkt, hvor en af de sikrede får sin første

viden om eller burde have viden om, at der er indtrådt

en formueskade, som kan være forårsaget af sikredes

handlinger eller undladelser,

7.1.3 det tidspunkt indenfor forsikringstiden, hvor sikrede

anmelder omstændigheder, der med rimelighed vil kunne

give anledning til erstatningskrav med sikredes angivelse

af, hvilke handlinger eller undladelser, der kan medføre

krav, samt hvem der ville kunne forventes at rejse et

sådant krav.

7.2 Hvis den til grund for erstatningskravet liggende

ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før

forsikringens ikrafttræden/sikredes indtræden, er det en

betingelse for Codans erstatningspligt, at sikrede godtgør,

at denne ikke på noget tidspunkt før forsikringens

tegning har haft kendskab til eller formodning om, at

erstatningskrav vil kunne rejses.

7.3 Hvis forsikringen ændres, herunder ved forhøjelse af

forsikringssummen og den til grund for erstatningskravet

liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er

udvist før ændringsdatoen, gælder samme bestemmelse,

som fremgår af punkt 7.2 for så vidt angår Codans pligt

til at erstatte på de efter ændringen gældende vilkår.

7.4 Anmeldelsesfrist

Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i

forsikringstiden, men som anmeldes til Codan mere end

2 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke.

Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt

7.1.2 og 7.1.3 er rejst mod sikrede i forsikringstiden,

er anmeldt til Codan senest 2 år efter forsikringens

ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning

af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig

henvendelse med krav om erstatning, som anført i punkt

7.1.1 og anmelder dette til Codan senest 5 år efter

forsikringens ophør.

Ovennævnte gælder ikke i relation til Udvidet krav rejst-

periode, jf. punkt 3.3 og 3.4.

8 Forsikringssum, selvrisiko og omkostninger

8.1 Forsikringssum pr. forsikringsår

Forsikringssummen er det højeste beløb, som Codan

kan komme til at udrede for samtlige de i et forsikringsår

rejste krav inkl. omkostninger, renter og lignende, jf.
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punkt 8.4, der kan henføres til samtlige sikrede, jf. punkt

1.1

8.2 Serieskade

Alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller

gentagne ansvarspådragende forhold, anses for én

forsikringsbegivenhed og henføres til det forsikringsår,

hvor første krav i anledning heraf er rejst, og dækkes kun

med den for dette år gældende forsikringssum.

8.3 Selvrisiko

For forsikringen gælder den selvrisiko, der er anført i

policen.

Selvrisiko opkræves hos forsikringstageren. Hvis

forsikringstageren er ophørt med at drive virksomhed,

opkræves selvrisiko hos den/de sikrede, der er ansvarlig

for den anmeldte skade.

Der beregnes ikke selvrisiko af renter og omkostninger.

Overstiger en skade forsikringssummen med tillæg af

selvrisikoen, udbetales forsikringssummen uden fradrag.

8.4 Omkostninger, renter og lignende

Forsikringen dækker:

8.4.1 rimelige omkostninger til varetagelse af sikredes

interesser i anledning af et krav, som rejses mod sikrede,

såfremt omkostningerne er afholdt med Codans

godkendelse og,

8.4.2 renter og pålagte sagsomkostninger af

erstatningsbeløb samt omkostninger til varetagelse af

sikredes interesser,

hvis forsikringssummen ikke derved overskrides.

9 Risikooplysninger

Forsikringen er tegnet på grundlag af de oplysninger,

der er meddelt til Codan. Oplysningerne betragtes som

individuelt afgivet af hver af de sikrede.

10 Risikoforandringer

10.1 I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler

om fareforøgelse vil følgende altid være væsentlige

risikoforandringer :

10.1.1 hvis et selskab eller person får kontrol over den

på policen anførte juridiske enhed ved at eje mere

end 50 % af den på policen anførte juridiske enheds

aktiekapital eller stemmerettigheder,

10.1.2 hvis den på policen anførte juridiske enhed

opkøbes eller indgår i en fusion,

10.1.3 hvis den på policen anførte juridiske enhed går

konkurs eller i likvidation,

10.1.4 hvis den på policen anførte juridiske enhed

eller noget datterselskab udsteder eller registrerer

værdipapirer uden for Danmark.

10.2 Risikoforandringer skal omgående meddeles til

Codan, som tager stilling til, hvorvidt og/eller på hvilke

vilkår forsikringen kan fortsætte.

10.2.1 Indtil Codans bekræftelse på ændringen af

forsikringen foreligger, dækker forsikringen udelukkende i

henhold til de ved indtegningen oplyste risici, jf. punkt. 9

samt eventuelle af Codan accepterede risikoforandringer,

jf. punkt 10.1.

10.2.2 Er meddelelse om risikoforhold ikke givet, hæfter

Codan i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i

hvilket Codan mod den aftalte præmie ville have fortsat

forsikringen, hvis forandringen havde været Codan

bekendt.

10.3 Ved forsikringens tegning har de sikrede accepteret,

at forsikringstager på deres vegne er berettiget til

at træffe afgørelser om ændring, ophævelse eller

opsigelse af policen, og at forsikringstager med bindende

virkning kan modtage opsigelse eller anden meddelelse

vedrørende forsikringen.

11 Afhændelse af datterselskab

Ved afhændelse af et datterselskab dækker forsikringen

- så længe forsikringen er i kraft i Codan -krav,

der rejses efter afhændelsesdatoen, hvis den

ansvarspådragende handling eller undladelse er begået

før afhændelsesdatoen.

12 Forholdsregler i tilfælde af erstatningskrav

12.1 Anmeldelse af formueskade

Sikrede skal uden ophold sende en skriftlig anmeldelse til

Codan, så snart et erstatningskrav er rejst, jf. punkt 7.1.

Anmeldelsen skal indeholde:

* en beskrivelse af det hævdede
ansvarsgrundlag,

* en kort sagsfremstilling,
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* om muligt en opgørelse af det hævdede tab og,

* egne bemærkninger til det fremsatte krav.

12.2 Erstatningspligt og -krav

Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af

erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke.

Codan træffer bestemmelse om sagens behandling og

udpeger eventuel ekstern advokatbistand på vegne af

sikrede og Codan.

Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens

oplysning og afslutning. Der ydes ikke salær til sikrede for

dennes bistand.

Sikrede har pligt til at medvirke til at begrænse

formueskaden, for hvis opståen denne bærer ansvaret.

12.3 Tilsvarende forsikring i andet selskab

(dobbeltforsikring)

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet

selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at

dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring

tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold

for nærværende forsikring, således at erstatningen

betales forholdsmæssigt af selskaberne.

12.4 Specialforsikring

Forsikringen dækker ikke i det omfang, der tegnet

specialforsikring, som dækker samme interesse.

13 Udbetaling af erstatning

Codan kan udbetale erstatning direkte til skadelidte,

medmindre denne allerede er fyldestgjort af den sikrede.

I det omfang Codan har udredt en erstatningsydelse,

indtræder Codan i enhver henseende i sikredes

eventuelle krav mod tredjemand.

14 Betaling af præmie

14.1 Opkrævning

Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning

til den betalingsadresse, som forsikringstageren har

opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk

betalingsoverførsel.

Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med

præmien.

14.2 Præmiens betaling

Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen

træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på

forsikringens forfaldsdage.

Præmien skal betales seneste den dato, der fremgår af

opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato eller

datoen på Betalingsoversigten.

14.3 Manglende betaling

Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker

for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for

sen betaling.

Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den

dato, der er angivet på rykkeren, ophører forsikringens

dækning.

14.4 Gebyrer, afgifter og renter

Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning

af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen

betaling.

Codan kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning

af dokumenter og andre serviceydelser.

Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på

Codan.dk eller ved henvendelse til Codan.

14.5 Tilbagebetaling

Nemkonto:

Tilbagebetaling af præmie kan ske via

NemKontosystemet til den konto, som er valgt som

NemKonto.

Betalingsservice:

Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto

præmien betales fra.

14.6 Modregning

Codan vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor

kundeforholdet.

15 Ikrafttræden og varighed

Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af Codan

og ophører automatisk ved hovedforfald uden opsigelse

fra Codans eller forsikringstagers side. Forsikringen kan

fornyes for en yderligere 12 måneders periode med

Codans skriftlige samtykke.
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16 Lovvalg og værneting

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk

ret ved danske domstole.
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Ordforklaring

De i betingelserne med * markerede ord er nærmere

defineret i denne ordforklaring.

22-1

Afløbsperioden

Er den periode, der indtræder efter udløb af

forsikringstiden.

Forsikringssum

Som er anført under garantidækning udgør

garantisummen.

Forsikringstager

Er den, der har truffet aftale med Codan om

forsikringen.

Forsikringstiden

Er den periode, i hvilken forsikringen er i kraft.

Garantiperiode

Er den periode, hvor garantien er i kraft og den følger

forsikringstiden.
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Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
T. 33 55 55 55
CVR 1052 9638

Foreningen Forum Vojens
Att.: Teis Melcher,
Klirevej 8,
6500 Vojens

Tilbudsnr.
Dato

900 591 6507
20.11.2017

Vi sender hermed et tilbud på Virksomhedsforsikring

Tilbuddet er baseret på de oplysninger, du har givet os, og er gældende i 30 dage.

Den årlige præmie er 5.912,42 kr. I beløbet er inkluderet afgifter til staten, herunder miljøbidrag, som
skal opkræves i henhold til Lov om arbejdsmiljø, samt skadesforsikringsafgift.

Hertil lægges:
Gebyr på 6  kr. for betaling via BS
Gebyr på 30  kr. for giroopkrævninger ved hel-, halv- og kvartårlig betaling og 75 kr. for
giroopkrævninger ved månedlig betaling.

Hvis tilbuddet ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, beder vi dig kontakte os, så vi kan
udarbejde et nyt tilbud.

Ønsker du at tegne forsikringen i Codan, beder vi dig indsende vedlagte returbilag i udfyldt og
underskreven stand.

Prisen under denne police er fastsat på baggrund af den salgskanal, der benyttes. Hvis der i den
periode, policen er i kraft, ændres salgskanal, bliver prisen ændret i overensstemmelse hermed.

Du er velkommen til at kontakte Codan Servicecenter på telefon 33 55 55 55, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen
Codan Forsikring
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Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
T. 33 55 55 55
CVR 1052 9638

Foreningen Forum Vojens
Att.: Teis Melcher,
Klirevej 8,
6500 Vojens

Tilbudsnr.
Dato

900 591 6507
20.11.2017

Tilbud på Virksomhedsforsikring

Jeg vil gerne etablere en Virksomhedsforsikring i overensstemmelse med tilbuddet.

Dækning skal oprettes pr.________________ (under forudsætning af, at dækning i andet
forsikringsselskab kan opsiges med udløb til denne dato).

Jeg er bekendt med, at Codan ikke dækker skader, der er konstateret før forsikringens
ikrafttrædelsesdato.

Codan bedes opsige følgende forsikringer for mig:

Forsikringstype Forsikringsselskab Policenummer Udløbsdato

Opkrævningsform (sæt kryds) Giro BetalingsserviceReg.nr. ________Kontonr. __________

Dato ________ Underskrift _______________________________
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Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V
T. 33 55 55 55
CVR 1052 9638

Foreningen Forum Vojens
Att.: Teis Melcher,
Klirevej 8,
6500 Vojens

Tilbudsnr.
Dato
Side

900 591 6507
20.11.2017
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Tilbud

Forsikringstager Foreningen Forum Vojens
Att.: Teis Melcher,
Klirevej 8,
6500 Vojens

Forsikring omfatter Erhvervsansvar
Produktansvar
Retshjælp
Arbejdsskade

Policen gælder fra 20.11.2017

Forfald Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.
Hovedforfald for policen er 01.11.

Tegningsperiode Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode, der udløber den 31.10.2018.

Indeksregulering Præmien indeksreguleres årligt til hovedforfald med
Lønindekset for den private sektor.
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Oversigt over policens indhold og dækningsomfang

Policen omfatter Gælder fra Side

Vicevært og handyman

Generelt om virksomheden 3

Ansvar 20.11.2017 4

Retshjælp 20.11.2017 4

Arbejdsskade 20.11.2017 4

Klausuler 5

Forsikringsbetingelser 7
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Generelt om virksomheden

Branche Vicevært og handyman

Årlig omsætning 1.500.000 kr.

Geografisk aktivitetsområde Norden

Fuldtidsbeskæftigede 1.35 personer

Virksomhedens aktiviteter Forsikringen dækker, når virksomheden beskæftiger sig med følgende:

Vicevært og handyman, vinduespolering, skorstensfejning, landskabspleje herunder
brolægning, opsætning af støttemure, hegn og gangstier samt ud- og opgravning.

Almindelig rengøring i bygninger, udvendig rengøring af bygninger, svømmebassiner,
flaskerensning, gadefejning, grusning og rydning af sne og is. Serviceydelser i
forbindelse med kæledyr, skopudsning, dragere samt bilparkeringsservice.

Drift og vedligeholdelse af fotoautomater, vægte, spilleautomater samt aflåselige
skabe.

Aktiviteter der ikke er indeholdt i ovennævnte oplistning, er ikke omfattet af
forsikringen.
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Ansvar

Maksimal forsikringssum pr. forsikringsår Den samlede forsikringssum for alle policens Erhvervs- og
Produktansvars dækninger kan maksimalt være 10.000.000 kr. pr.
forsikringsår.
Heraf maksimalt 1.000.000 kr. til fareafværgelse.

Dækninger Forsikringssum Selvrisiko Klausulnr

Erhvervsansvar 10.000.000 kr. 2.000 kr. 91017
91025
91068

Forurening 2.000.000 kr. 8.000 kr.

Produktansvar 10.000.000 kr. 2.000 kr. 91046

Behandling og bearbejdning - Produkt 10.000.000 kr. 2.000 kr.

For skader forårsaget af "varmt arbejde" gælder en særlig selvrisiko på 10% af skaden, dog mindst 10.000 kr. og højst
100.000 kr. samt en særlig maksimal forsikringssum på 2.000.000 kr. pr. skade.

Retshjælp

Dækninger Forsikringssum Selvrisiko Klausulnr

Retshjælp 150.000 kr. 7.000 kr.

Arbejdsskade

Forsikrede 1.35 fuldtidsbeskæftigede

Dækninger Forsikringssum Selvrisiko Klausulnr

Arbejdsskadeforsikring - Ansatte I henhold til Lov Ingen

Transport til og fra arbejde - Ingen
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Klausuler

91017 Afdækning af bygningsdele og løsøre

Under henvisning til Betingelser for Erhvervsansvar punkt 2.7 er det
en betingelse, at bygningsdele og løsøre, der ikke skal bearbejdes/
behandles bliver afdækket. Ved arbejdets start samt jævnligt under
arbejdets udførelse, skal der foretages kontrol af, om afdækningen virker
efter hensigten.

Konstateres det, at afdækningen ikke er eller har været tilstrækkelig
effektiv (forhindret skade), skal arbejdet indstilles, indtil den for arbejdet
ansvarlige har sikret og forbedret afdækningen.

91025 Mangelfuld afstivning

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på bygning eller anlæg, som
følge af mangelfuld afstivning.

91046 Beregninger, tegninger eller anvisninger

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der hidrører fra fejl
eller mangler i beregninger, tegninger eller anvisninger. .

91068 Selvrisiko og sum bestemmelser vedrørende varmt arbejde

Når der på skadestidspunktet foregår varmt arbejde, gælder for
brandskader en særlig forsikringssum og selvrisiko. Forsikringssummens
og selvrisikoens størrelse kan ses i policen.

Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding,
vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og
andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse
med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer,
vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder mv.

I det omfang, der foreligger oplysninger om udførelse af varmt arbejde
på skadestidspunktet, skal sikrede bevise, at skaden ikke er sket som
følge af dette arbejde. Den anførte selvrisiko vedrørende varmt arbejde
er ud over den i forvejen gældende selvrisiko, og indgår ikke i en for
forsikringen eventuel maksimering af den samlede årlige selvrisiko.
Forsikringssummen er en bestanddel af forsikringens maksimale
forsikringssum pr. forsikringsår.

Bortfald af forsikringssum og selvrisiko

Den særlige forsikringssum vil ikke blive gjort gældende, ligesom der ikke
skal betales særlig selvrisiko, hvis
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1) sikrede kan fremlægge godkendt aftaleblanket underskrevet af
den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende
håndværker. Blanketten skal være underskrevet, inden varmt arbejde
påbegyndes. For udførelse af arbejder hos private (undtaget herfra
er ejerforeninger, andelsboligforeninger), kræves ikke underskrevet
aftaleblanket. Aftaleblanket skal heller ikke udfyldes når varmt arbejde
udføres på egen grund/bygning.

Og

2) sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme
arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde.
Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde,
gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
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Virksomhedsforsikring, generelle betingelser

01-1

Generelle betingelser for alle forsikringsprodukter under
Virksomhedsforsikringen:

Løsøre, Driftstab, Erhvervs- og Produktansvar, Retshjælp,
Arbejdsskade, Transport, IT-kriminalitet og Sygedriftstab

Det fremgår af policen hvilke forsikringsprodukter den
omfatter.

For forsikringen gælder policen, forsikringsbetingelserne
og Lov om forsikringsaftaler (i det omfang loven ikke er
fraveget), Lov om forsikringsvirksomhed samt Lov om
finansiel virksomhed.

For Erhvervs- og Produktansvar ydes dækningen i
overensstemmelse med de af SKAFOR og Industrirådet i
fællesskab udarbejdede kommentarer hertil.

For Arbejdsskade gælder tillige Arbejdsskadeloven, hhv.
Arbejdsskadeloven for Grønland hvis virksomheden er
beliggende der.

Codan Forsikring A/S og eller deres datterselskaber/
filialer dækker ikke og er ikke forpligtet til at betale nogen
som helst form for erstatning eller andre ydelser under
forsikringen i det omfang en sådan forsikringsdækning,
betaling af et sådant krav eller tilvejebringelse af en sådan
forsikringsydelse vil udsætte Codan Forsikring A/S og eller
deres datterselskaber/ filialer for nogen sanktion, forbud
eller restriktion vedtaget af Forende Nationer (FN), Den
Europæiske Union (EU), Storbritannien eller USA.

1.0 Forholdsregler i tilfælde af skade

1.1 Afværgelse af skade
Sikrede skal altid forsøge at afværge en skade.

Når der er sket en skade er det sikredes pligt at forsøge at
begrænse skadens omfang.
Codan betaler rimelige omkostninger til redning og bevaring
hvis der er tale om en dækningsberettiget skade.

Codan har ret til at foretage skadebegrænsende tiltag.

1.2 Anmeldelse af skade
Enhver skade, eller ethvert uheld der kan medføre
erstatningskrav, skal anmeldes så hurtigt det er muligt,
således at Codan kan bistå med råd og vejledning.

Endvidere skal tyveri, ran, røveri samt hærværk og graffiti
også anmeldes til politiet så hurtigt det er muligt.
Codan kan endvidere kræve at andre skadetyper så som it-
kriminalitet politianmeldes, hvis det skønnes nødvendig.

1.2.1 Skaden kan anmeldes til Codan på følgende måder

-

-
-

Telefonisk på nr. 33 55 55 55. I normal åbningstid sidder
kvalificerede skadebehandlere klar til at give råd og
vejledning og hurtigt sætte skadebehandlingen i gang.
Alvorlige skader der kræver akut handling kan anmeldes
24 timer i døgnet.
Via internettet på www.codan.dk
Ved udfyldelse af skadeanmeldelse, som fås ved
henvendelse til Codan

1.2.2 Specielt for anmeldelse af Arbejdsskade
- Arbejdsulykker skal anmeldes via arbejdsskadestyrelsens

hjemmeside på det elektroniske anmeldelsessystem easy.
- Brilleskader anmeldelses via internettet på www.codan.dk

1.2.3 Specielt for anmeldelse af Retshjælp
- Se betingelserne for Retshjælp punkt 1.5.

1.3 Udbedring
Efter en skade må udbedring, nedrivning samt bortskaffelse
af forsikrede genstande ikke finde sted før Codan har givet
accept.

1.4 Erstatningspligt og -krav ved ansvarsskader
Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af
erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke.
Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.

1.5 Specialforsikring
Denne polices dækning bortfalder, hvis der er tegne en
specialforsikring, som dækker samme interesse.

1.6 Tilsvarende forsikring i andet selskab
I skadetilfælde skal det straks oplyses til Codan hvis der er
tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab.

Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen
bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er
tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for den i
Codan tegnede forsikring, således at erstatningen betales
forholdsmæssigt af selskaberne.

2.0 Tvister

2.1 Domstolene
Tvister vedrørende forsikringsaftalen, herunder
dækningsomfang, afgøres efter dansk ret og ved danske
domstole.

2.2 Voldgift (som alternativ til domstole - gælder kun
Løsøre, Transport og sygedriftstab)
Kan forsikringstageren og Codan ikke blive enige om
skadens opgørelse, fastsættes erstatningen endeligt ved
voldgift. Til denne voldgift vælger hver af parterne en
vurderingsmand.
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Vurderingsmændene vælger en opmand inden sagen
begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om
en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og
handelsretten.

Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje
overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver
en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Opmanden
deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan
blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der
ligger indenfor de to vurderingsmænds forslag.

Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand,
mens udgifterne til opmand deles ligeligt

3.0 Betaling af præmie

3.1 Opkrævning
Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning
til den betalingsadresse som forsikringstageren har
opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk
betalingsoverførsel.

Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med
præmien.

3.2 Præmiens betaling
Den første præmie forfalder til betaling når forsikringen
træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på
forsikringens forfaldsdage

Præmien skal betales senest den dato, der fremgår af
opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato, eller
datoen på Betalingsoversigten.

3.3 Manglende betaling
Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker
for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen
betaling.

Ved manglende betaling af restbeløb, tillægsopkrævning
mm. forbeholder Codan sig ret til at opsige hele
forsikringsaftalen.

For skyldig præmie på Arbejdsskadeforsikringen har Codan
udpantningsret.

3.4 Gebyrer, afgifter og renter
Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning
af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen
betaling.

Codan kan, herudover, beregne sig gebyr for udskrivning af
dokumenter og for andre serviceydelser.

Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på
www.codan.dk eller ved henvendelse til Codan.

3.5 Tilbagebetaling

Nemkonto:

Tilbagebetaling af præmie kan ske via NemKontosystemet til
den konto, som er valgt som NemKonto.

Betalingsservice:

Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto præmien
betales fra.

3.6 Modregning
Codan vil benytte sig af sin ret til modregning indenfor
kundeforholdet.

4.0 Indeksregulering

4.1.1 Løsøre, Driftstab, Transport og Sygedriftstab
Præmien, forsikringssummer samt selvrisikobeløb
indeksreguleres en gang årligt.

I tilfælde af skade vil indeks således blive tillagt de beløb
der optræder på policen, hvis der senere er sket en
indeksregulering.

4.1.2 Erhvervs- og Produktansvar, Retshjælp, Arbejdsskade
og IT-kriminalitet
Præmien reguleres en gang årligt. Summer og
selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. Dog indeksreguleres
behandlingsdækningen under Arbejdsskade, hvis denne er
valgt.

4.1.3 Tidspunkt for indeksregulering
Regulering af præmien foretages på den dato policen har
hovedforfald.

Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb
foretages hvert år pr. 1. januar.

4.2 Indekstal

4.2.1 Løsøre, Driftstab, Erhvervs- og Produktansvar,
Retshjælp, Transport og Sygedriftstab
Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik
offentliggjorte Lønindeks for den private sektor.

Ved indeksreguleringen forhøjes præmie, summer
og selvrisici med den procent løntallet afviger fra
forrige års offentliggjorte indeks. Er afvigelsen negativ
reguleres beløbene ikke, men forbliver uændret til næste
indeksregulering.

Hvis udgivelsen af Lønindeks for den private sektor ophører,
har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen efter et
andet indeks der offentliggøres af Danmarks Statistik.

4.2.2 Arbejdsskade
Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik
offentliggjorte Lønindeks for den private sektor, samt
udviklingen i det af Arbejdsskadestyrelsen tilkendte
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gennemsnitlige erhvervsevnetab og udviklingen i
Arbejdsskadestyrelsens tilkendelsespraksis. Præmien vil
dog som minimum blive indeksreguleret med Lønindekset.

Hvis offentliggørelsen af komponenterne i det anvendte
indeks ophører eller beregningsmetoderne
for disse ændres, er selskabet berettiget til at fortsætte
indeksreguleringen på grundlag af et andet relevant indeks.

5.0 Fornyelse og opsigelse

5.1 Fornyelse
Ved forsikringsperiodens udløb fornyes forsikringen
automatisk for en ny tilsvarende periode, med mindre den er
opsagt.

Er perioden flerårig sender Codan et brev herom tidligst 3
måneder og senest 1 måned før opsigelsesfristen.

5.2 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode
Er forsikringen tegnet som 1-årig forsikring, kan begge
parter opsige den med 1 måneds skriftlig varsel til policens
hovedforfaldsdato, dog tidligst efter 1 år.

Ved forsikringen forstås enten hele policen eller det enkelte
forsikringsprodukt.

Er forsikringen tegnet for en flerårig periode kan den opsiges
med 1 måneds varsel til den udløbsdato der fremgår af
policen.

Dog kan flerårige forsikringer opsiges mod en efterbetaling,
beregnet som en procentdel af den gældende årspræmie,
hvis der er gået minimum 2 år af aftaleperioden.

Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for en
ny tilsvarende periode. Er perioden flerårig sender Codan
et brev herom tidligst 3 måneder og senest 1 måned før
opsigelsesfristen.

5.3 Opsigelse efter skade
Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren
som Codan i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil
14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, opsige det
forsikringsprodukt skaden vedrører med 14 dages varsel.

Hvis policen er tegnet for en flerårig periode kan
forsikringstageren ophæve forsikringsproduktet mod
efterbetaling, beregnet som en procentdel af den gældende
årspræmie for det pågældende forsikringsprodukt.

I stedet for at opsige forsikringsproduktet, kan Codan gøre
en fortsættelse betinget af begrænsninger i dækningen,
ændrede selvrisikoforhold eller forhøjelse af præmien.

6.0 Ændring af præmietarif eller
forsikringsbetingelser.

6.1.1 Varsling

Hvis Codan, for forsikringsprodukter af samme art,
ændrer præmietarif eller forsikringsbetingelser kan Codan
med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald ændre
forsikringsbetingelserne og/eller præmien for denne police.

6.1.2 Specielt for Arbejdsskade
Ved ændring af ydelserne efter Lov om sikring mod følger af
arbejdsskade samt de dertil hørende foretagne hensættelser
kan Codan uden varsel ændre præmien for Arbejdsskade.
Det samme gælder ved andre lovmæssig krav om forøgelse
af de foretagne hensættelser.

6.2 Opsigelse
Hvis ændringen er til ugunst for forsikringstageren, kan
det berørte forsikringsprodukt opsiges til samme dato
som ændringen skulle træde i kraft. Opsigelse skal være
modtaget af Codan senest dagen før.

7.0 Forhold der altid skal iagttages

Forsikringstageren er forpligtet til, at

-
-
-

holde de forsikrede genstande i god og driftssikker stand
sikre lovgivningen er overholdt
forskrifter fra producenter og leverandører overholdes

Lovgivning er eksempelvis, men ikke begrænset til

-
-
-
-

Tekniske og Driftsmæssige forskrifter
Cirkulærer
Bekendtgørelser herunder regler for brug af åben ild
Stærkstrømsreglement herunder renholdelse af el-tavler, -
styretavler og –installationer

Hvis det i forbindelse med en skade konstateres, at disse
krav ikke er overholdt, kan det medføre at erstatningen
nedsættes eller helt bortfalder.

8.0 Risikoforandring

Codan skal straks underrettes hvis

-

-
-

-
-
-
-

-

-

oplysningerne i policen er i uoverensstemmelse med de
faktiske forhold
virksomhedens geografiske aktivitetsområde ændres
der med forsikringstagerens vidende sker ændringer i
risikoforholdene, så faren forøges
tagtype ændres fra hårdt tag til stråtag
der tegnes sideløbende forsikring i andet selskab
det forsikrede, herunder virksomheden, skifter ejer
den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande
flytter til et andet sted end det i policen angivne
branchekoden ændres eller virksomheden registreres med
flere branchekoder
der sker ændringer i virksomhedens momsregistrering

Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på
hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte.
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Hvis Codan ikke modtager meddelelse om ovennævnte
ændringer, kan det medføre at erstatningen nedsættes eller
helt bortfalder.

9.0 Ejerskifte, konkurs og rekonstruktion, jf.
konkursloven

Ejerskifte skal straks anmeldes til Codan. Konkurs og
rekonstruktion betragtes som ejerskifte

10.0 Besigtigelse af det forsikrede

Codan er til enhver tid berettiget til at vurdere
risikoforholdene ved at besigtige den forsikrede virksomhed.

Hvis det ved besigtigelsen konstateres, at risikoen er
forøget, kan Codan enten fastsætte en frist til at bringe
risikoforholdene i orden, forhøje præmie og selvrisiko eller
opsige den eller de forsikringsprodukter risikoen vedrører,
uden varsel.
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Fællesbetingelser for Erhvervs- og Produktansvar

03-1

Det fremgår af policen om både Erhvervsansvar og
Produktansvar er tegnet.

1.0 Hvem er dækket

Sikrede er

Den/de på policen anførte sikrede og de i dennes/disses
tjeneste værende personer.

2.0 Hvornår dækker forsikringen

2.1 Forsikringstiden
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod
sikrede i forsikringstiden.

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende
tidspunkter:

2.1.1 det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige
henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav
om erstatning

2.1.2 det tidspunkt, hvor den/de på policen anførte sikrede eller
den hvem det på dennes/disses vegne påhviler at lede
virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er
indtrådt en skade eller et tab eller at der er umiddelbar
fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan
være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser,
produkter eller ydelser.

2.2 Anmeldelsesfrist
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden,
men som anmeldes til Codan mere end 3 måneder efter
forsikringens ophør, dækkes ikke.

Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 2.1.2
er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til Codan
senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes
det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte
omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med
krav om erstatning som anført i punkt 2.1.1 og anmelder
dette til Codan senest 5 år efter forsikringens ophør.

2.3 Skade eller tab konstateret før dækningens
ikrafttrædelsesdato (retroaktiv dækning).
Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før
forsikringens ikrafttrædelsesdato.

Dog gælder følgende, hvis forsikringen er overtaget fra
et andet forsikringsselskab, hvor dækningsprincippet var
claims made (krav rejst):

Forsikringen dækker skader eller tab konstateret efter
ikrafttrædelsesdatoen for den udgåede police (retroaktiv
dato).

Det er en betingelse for den retroaktive dækning, at den/
de på policen anførte sikrede godtgør, at hverken sikrede
eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede
virksomhedens drift, på noget tidspunkt før nærværende
forsikrings ikrafttrædelsesdato, har haft kendskab til skader
eller tab eller formodning om, at et erstatningskrav kunne
blive rejst.

For den retroaktive dækning gælder nærværende forsikrings
forsikringssum, selvrisiko, geografisk dækningsområde samt
betingelser i øvrigt.

I det omfang forsikringssum, selvrisiko, geografiske
dækningsområde samt betingelser i øvrigt, som er
anført i den udgåede police er indskrænket i forhold til
nærværende forsikring, gælder den udgåede polices
betingelser. Forsikringssummen vil dog være en bestanddel
af nærværende forsikrings generelle forsikringssummer.

3.0 Afværgelse af skade:

3.1 Undladelse af at afværge skade
Forsikringen dækker ikke skade eller tab, hvis indtræden
sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at
afværge.

3.2 Udgifter til afværgelse af skade
3.2.1 Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet

af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med
den i policen herfor særskilt angivne forsikringssum de
udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til
farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten
vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en
tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.

3.2.2 For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af skade
eller tab omfattet af Betingelser for Produktansvar, dækker
forsikringen ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse
af foranstaltninger som nævnt i punkt 3.2.1 i Betingelser
for Produktansvar, selvom de foretages med henblik på
afværgelse af fare.

Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet
med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er
defekt, eller om der foreligger fare som anført i nærværende
betingelsers punkt 3.2.1, eller som er en følge af, at et defekt
produkt eller en ydelse ikke kan anvendes.

4.0 Aftaler om ansvar og erstatning

4.1 Aftaler om videregående ansvar
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Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn
fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller et
videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige
erstatningsregler.

4.2 Aftaler om ansvarsfraskrivelse
Har den/de på policen anførte sikrede ved aftale fraskrevet
sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang,
Codans regresret herved begrænses, med mindre
- fraskrivelsen findes i den/de på policen anførte sikredes

almindelige indkøbsbetingelser, og Codan har godkendt
fraskrivelsen, eller

- fraskrivelsen findes i de af den/de på policen
anførte sikredes leverandør anvendte salgs- og
leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse
er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et
forhold som det foreliggende

Har den/de på policen anførte sikrede i sine almindelige
salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for
driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab og har
Codan godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen
sådant tab, der følger af en af punkt 1i Betingelser for
Produktansvar dækket person- eller tingskade, hvis sikrede,
uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor.

5.0 Skader/udgifter som aldrig er dækket

5.1 Forsæt og beruselse
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af
sikrede:
-
-

med forsæt eller
under selvforskyldt beruselse.

5.2 Bøder og påbud m.m.
Forsikringen dækker ikke:

- bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private, herunder ”punitive damages”.

5.3 Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer
Forsikringen dækker ikke ansvar for:

5.3.1 skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller
luftfartøj

5.3.2 skade forvoldt af sikredes hund
5.3.3 skade forvoldt af sikrede som jæger, i det omfang, sådant

ansvar dækkes af jagtforsikringen
5.3.4 skade som defineret i paragraf 1 i Lov om erstatning for

atomskader (nukleare skader)
5.3.5 skade som er omfattet af Søloven.

5.4 Benyttelse af motordrevne køretøjer og redskaber
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved
sikredes benyttelse af motordrevet køretøj.

Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med
benyttelse af motordrevne redskaber under 11 KW
(svarende til 15 HK). Denne dækning ydes efter
Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer.

5.5 Asbest, skimmelsvamp, formaldehyd, silica og PCB
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, der
direkte eller indirekte udspringer eller er en følger af:
-
-

asbest eller asbestholdige materialer/produkter
silica eller silicaholdige materialer/produkter indeholdende
krystallinsk kvarts (SiO2)

-
-
-

polyklorerede bifenyler (PCB)
formaldehyd eller formaldehydholdige materialer/produkter
svamp, skimmel, meldug og/eller mug i bygning og/eller
bygningsdele.

6.0 Forsikringssummer, omkostninger og
selvrisici

6.1 Forsikringssummer pr. forsikringsår
Policens forsikringssummer er den højeste grænse for
Codans forpligtelse for erstatningskrav rejst indenfor det
enkelte forsikringsår.

6.2 Selvrisiko
Den i policen angivne selvrisiko gælder pr.
skadesbegivenhed, og beregnes af:
- erstatningsudbetaling samt renter og omkostninger til

skadelidte
-
-

fareafværgelsesudgifter jf. punkt 3
omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar
mod krav fra tredjemands side.

6.3 Omkostninger, renter og lignende
Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål
dækkes, hvis de er afholdt med Codans godkendelse.

Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb
henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt

6.3.1 ved skade eller tab uden for Norden, kun idet omfang,
forsikringssummerne ikke derved overskrides

6.3.2 ved skade eller tab sket i Norden, fuldt ud, selv
om forsikringssummerne derved overskrides. Er
forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb
dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger
og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, Codan skal
betale.

Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter
vedrørende krav der ikke overstiger den i policen anførte
selvrisiko.

6.4 Maksimumdækning for serieskader
Erstatningskrav, som efter punkt 2 er rejst mod
sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af
samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det
første krav i serien rejses, jf. punkt 2. Er første krav i serien
rejst:
-
-

forud for denne polices ikrafttræden, eller
efter denne polices ophør
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er ingen del af serieskaden dækket under denne police.

I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der
er konstateret før den i policen herom angivne dato, jævnfør
punkt 2.3, dækker policen ikke disse skader.

7.0 Ændringer af dækningsomfang

7.1 Udvidelse af dækningsomfang
Ved udvidelse af policens geografisk dækningsområde og/
eller dækningsomfanget i øvrigt er det en betingelse for
Codans erstatningspligt under den udvidede police, at den
på policen anførte sikrede godtgør, at skaden er konstateret

efter dækningsudvidelsens ikrafttrædelsesdato, som angivet
i policen, og kravet er rejst jf. punkt 2, efter denne dato.

7.2 Indskrænkning af dækningsomfanget
Ved indskrænkning af policens geografiske
dækningsområde og/eller dækningsomfanget i øvrigt, er det
den indskrænkede police, som gælder for skader, der er
konstateret før ikrafttrædelsesdatoen for indskrænkningen,
som angivet i policen, men hvor kravet er rejst jf. punkt 2
efter denne dato.
Forsikringssummen vil dog være en bestanddel af den
nugældende polices generelle forsikringssum.
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Erhvervsansvar

27-1

1.0 Hvad er dækket

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for:

- skade tilføjet personer eller ting under udøvelsen af den i
policen nævnte virksomhed, samt

- erstatningsansvar der pålægges sikrede som ejer eller
bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved
virksomhedens drift.

2.0 Hvad er ikke dækket

2.1 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
2.1.1 som tilhører forsikringstager og/eller den/de på policen

anførte sikrede
2.1.2 som sikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse,

befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat
sig i besiddelse af

2.1.3 som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere,
montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, hvis
skaden sker under hvervets udførelse

2.1.4 forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke
kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt

2.1.5 forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, ud- og
opgravningsarbejder, herunder jordboring og jordgrubning,

2.1.6 forårsaget ved sikredes udførelse af nedramning
og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer

2.1.7 forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer
2.1.8 forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der

benyttes ved virksomhedens drift, i form af:
- byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning med

videre), hvad enten de udføres af sikrede eller andre,
- jord, vand- eller nedbrydningsarbejder med videre, som

nævnt i punkt 2.1.5 og 2.1.6 og sådanne arbejder er udført
af andre end sikrede.

2.1.9 som skyldes sikredes ansvar for tab eller skade opstået ved
bortkomst eller tyveri.

2.2 Arbejdsmaskiner m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på person eller
ting forvoldt ved sikredes brug af:
-
-
-
-

selvkørende arbejdsmaskiner
kraner
lifte
taljer.

2.3 Formuetab
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, med mindre
dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller
tingskade.

2.4 Produktansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forvoldt
af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter
eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret.

2.5 Hæftelsesansvar
Forsikringen dækker ikke sikredes hæftelsesansvar for
underentreprenører.

2.6 Forurening
Forsikringen dækker ikke ansvar for forurening af eller
igennem luft, jord eller vand:
-
-
-

fra den sikrede virksomhed
fra virksomhedens affaldsdepoter
fra virksomhedens bortskaffelse af spild-, overskuds-, eller
affaldsprodukter.

Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse
anses også for en forureningsskade og er derfor ikke
dækket.

2.7 Tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting,
når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af
elementære sikkerhedsforanstaltninger

3.0 Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i
policens angivne geografiske dækningsområde.

Skader som er sket uden for det i policen angivne
geografiske dækningsområde dækkes kun, hvis skaden er
forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold, der
ikke skyldes sikredes arrangement af, eller deltagelse i:
-
-
-
-

udstillinger
demonstration af produkter eller ydelser
betjening af maskiner eller maskinelle anlæg
produktionsprocesser.

4.0 Forsikringssum og selvrisiko

4.1 Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Erhvervsansvar fremgår
af policen.

4.2 Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Forurening

28-1

Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelser for
Erhvervsansvar punkt 2.6.

1.0 Hvad er dækket

Forsikringen dækker ansvar for forurening af, eller gennem:

-
-
-

luft
jord
vand

samt derved forvoldt skade på:

-
-

person
ting.

Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller
tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse
anses også for en forureningsskade.

2.0 Forudsætninger for dækning

Dækningen er betinget af, at:

- skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld

- skaden ikke er en følge af at sikrede forsætligt eller
groft uagtsomt har tilsidesat de til enhver tid gældende
forskrifter

- den forsikrede virksomhed ikke, helt eller delvist, flytter fra
forsikringsstedet

samt, at forureningen udgår fra:

-
-
-

den sikrede virksomhed
virksomhedens affaldsdepoter
virksomhedens bortskaffelse af spild-, overskuds-, eller
affaldsprodukter.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko

3.1 Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Forurening fremgår af
policen.

3.2 Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Produktansvar

36-1

1.0 Hvad er dækket

1.1 Produktansvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
på personer eller ting, forvoldt af sikredes produkter eller
ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret.

1.2 Ting som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del
af
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade
på ting, herunder bygninger:

1.2.1 som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er
opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til
emballering af eller på anden måde forbundet med

1.2.2 sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til
oparbejdelse af eller foder for

1.2.3 som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling,
bearbejdning eller anden form for behandling af.

Det præciseres, at udgifter som følge af, at sikredes produkt
eller ydelse:
-
-

ikke har opfyldt sit egentlige formål
ikke har svaret til de stillede specifikationer, normer eller
krav

- ikke har virket efter sin hensigt og derfor skal bortfjernes,
repareres eller på anden måde har medført udgifter

ikke betragtes som en skade i henhold til punkt 1.2.

Dækningen omfatter således ikke sikredes ansvar for tab,
udgifter eller omkostninger ved at ting, herunder bygninger,
på grund af sikredes produkt eller ydelse – men uden at der
er sket en egentlig fysisk beskadigelse:

-
-
-
-

må kasseres
må repareres
er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde
er blevet mindre værd.

2.0 Forudsætninger for dækning

Dækning er betinget af at skaden er forvoldt:
-
-

under udøvelse af den i policen nævnte branche og
af produkter eller ydelser, som er angivet i policen.

3.0 Hvad er ikke dækket

3.1 Ansvar for skade eller tab
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på eller tab:

3.1.1 vedrørende selve produktet eller ydelsen

3.1.2 forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved
driften af luftfartøj og som er medvirkende årsag enten til
havari af luftfartøjet eller til fremkaldelse af fare herfor

3.1.3 forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til
”offshore”-installationer, og som er medvirkende årsag enten
til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare
herfor

3.1.4 vedrørende ting tilhørende forsikringstageren og/eller den/de
på policen anførte sikrede

3.1.5 vedrørende ting, som sikrede har til låns, leje, opbevaring,
afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt
eller har sat sig i besiddelse af

3.1.6 vedrørende ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre,
installere, reparere, montere eller på anden måde behandle
eller bearbejde, hvad enten skaden sker under hvervets
udførelse eller skaden sker efter hvervets udførelse som
følge af dette

3.1.7 vedrørende ting forårsaget ved den sikredes udførelse
af jordarbejder, ud- og opgravningsarbejder, herunder
jordboring og jordgrubning

3.1.8 vedrørende ting forårsaget ved den sikredes udførelse af
nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer

3.1.9 vedrørende ting forårsaget af sikredes brug af
sprængstoffer.

3.2 Ansvar for formuetab
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er
en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.

Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selvom
de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller
tingskade:

3.2.1 tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage,
genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre,
bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med
hensyn til defekte produkter eller ydelser

3.2.2 driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

3.3 Hæftelsesansvar
Forsikringen dækker ikke sikredes hæftelsesansvar for
underentreprenører
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3.4 Produktansvar
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forvoldt
af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter
eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret.

3.5 Groft uagtsomt forhold m.v.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab hvis:
- skaden eller tabet kan henføres til et groft uforsvarligt

forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden
- den/de på policen anførte sikrede eller den hvem det på

dennes/disses vegne påhviler at lede virksomhedens drift,
var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende
om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller
har hidført en sådan defekt med fortsæt

- skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller groft
uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden
af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for
en sådan oplysning.

4.0 Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i
policens angivne geografiske dækningsområde.

Skader sket uden for det i policen angivne geografiske
dækningsområde, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af
et produkt eller en ydelse som:
-
-
-

i uændret stand
i bearbejdet stand
som bestanddel af andre produkter eller ydelser

er bragt udenfor det i policen angivne geografiske
dækningsområde enten
-
-

i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, eller
i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller
burde have kendskab hertil.

5.0 Forsikringssum og selvrisiko

5.1 Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Produktansvar fremgår af
policen.

5.2 Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Behandling og bearbejdning - Produktansvar

37-1

Med denne dækning fraviges undtagelsen i Betingelserne
for Produktansvar punkt 3.1.6, men kun i nedenstående
omfang.

1.0 Hvad er dækket

Forsikringen dækker ansvar for skade på ting, som sikrede
har påtaget sig at:
-
-
-
-
-

klargøre
installere
reparere
montere
på anden måde behandle eller bearbejde.

2.0 Forudsætninger for dækning

Forsikringens dækning er betinget af:

- at skaden sker efter hvervets udførelse og som en følge af
dette.

3.0 Forsikringssum og selvrisiko

3.1 Forsikringssum
Den maksimale forsikringssum for Behandling og
bearbejdning - Produktansvar fremgår af policen.

3.2 Selvrisiko
Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for
dækningen.
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Retshjælpsdækning

44-1

1.0 Retshjælpsdækningens formål

Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved
retstvister, som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål.

Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning
eller klage/ankenævnsbehandling.

1.1 Forsikringsperioden
Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor
søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter at
forsikringen er trådt i kraft.

Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået
inden forsikringens ophør, og at der er sket anmeldelse til
Codan senest 3 måneder derefter.

1.2 Hvem er dækket
Forsikringen dækker ejeren af den forsikrede virksomhed

1.3 Geografisk område
Retshjælpsdækningen dækker tvister, der afgøres i
Danmark.

Tvister som afgøres på Grønland og Færøerne er ikke
omfattet.

1.4 Krav til advokaten og Codans behandling af sagen
Forsikringen dækker kun, når en advokat har påtaget
sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat blandt
medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund.

Advokaten skal anmelde sagen til Codan, så snart
advokaten har påtaget sig sagen – og inden yderligere
handlinger foretages. Advokaten kan dog foretage sådanne
handlinger, som ikke tåler opsættelse.

Codan skal – på det foreliggende grundlag – afgive en
udtalelse om, hvorvidt tvisten, efter sin art, er dækket af
forsikringen. Codan har både en ret og en pligt til at give
udtryk for eventuel tvivl om sagens rimelighed.

Advokaten har et direkte salærkrav mod Codan og kan ikke,
med bindende virkning for Codan, indgå aftale om sit salær
med sikrede.

En advokat kan ikke føre sin egen sag.

1.5 Anmeldelse
Advokaten skal, så snart han har påtaget sig sagen, indgive
anmeldelse til Codan. Anmeldelsen skal indeholde:
-
-

angivelse af modparten
forsikringstagerens påstand samt modpartens påstand

- en kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender,
forsikringstagerens påstand støttes på. Codan kan
forlange dokumenter og bevisligheder forelagt, når det
er nødvendigt af hensyn til sagens belysning. Tillige kan
Codan forlange en juridisk begrundelse for påstanden

- oplysning om hvilke processkridt, af udgiftskrævende art,
der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

Under sagens gang skal advokaten underrette Codan om
processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.

2.0 Hvilken type tvister er omfattet

Dækningen omfatter tvister, som afgøres af en domstol,
voldgiftsret eller ved forlig.

Forsikringen dækker udelukkende de nedenfor nævnte
tvister, som er opstået i forbindelse med udøvelsen af
sikredes erhvervsvirksomhed og som efter deres art vil
kunne behandles af en domstol efter Retsplejelovens regler
om civile sager, eller tvister, som efter parternes aftale i
stedet behandles ved voldgift:
-
-
-
-

tvister i relation til ansatte
tvister i relation til offentlige myndigheder
tvister i relation til kunder/leverandører
tvister om køb, salg, leje og leasing af genstande til brug i
den forsikrede virksomhed

- tvister om erhvervsleje for lokaler som benyttes af den
forsikrede virksomhed.

2.1 Hvilken type tvister er aldrig omfattet
-
-
-

straffesager, injuriesager og bødesager
skatte- og afgiftssager
sager med offentlige myndigheder, hvis den øverste
administrative myndigheds afgørelse ikke kan påkendes af
de almindelige domstole

- tvister i forbindelse med eje, leje eller brug af
motorkøretøjer samt sø- og luftfartøjer

- inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed
og størrelse er utvivlsom

- tvister om patent-, ophavs-, mønsterbeskyttelses-, og
varemærkerettigheder

- tvister om erstatningskrav mod sikrede, når
erstatningskravet, efter sin art, er eller kunne være
omfattet af en ansvarsforsikring – uanset om forsikringen
er tegnet eller ej

-
-

miljøsager
tvister, som er opstået efter at sikrede er gået i
betalingsstandsning eller der er indgivet begæring om
akkord, gældssanering eller konkurs

- tvister mellem sikrede og Codan og dertil hørende
selskaber.

3.0 Hvilke omkostninger er dækket
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Dækningstilsagnet er begrænset til omkostninger, der står i
et rimeligt forhold til sagens genstand og sagens karakter.

Følgende omkostninger er dækket:
-
-

egne sagsomkostninger
omkostninger til modpart, hvis disse er pålagt sikrede
under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Codan
inden en forligsmæssig afgørelse

- udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af
retten

- udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når
udmeldelsen på forhånd er godkendt af Codan, eller når
resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede rimelig
grund til at fortsætte sagen

- dgifter til ensidigt indhentede sagkyndige udtalelser og
andre sagsomkostninger, hvis Codan på forhånd har
godkendt dem.

3.1 Ikke dækkede omkostninger
Følgende omkostninger er ikke dækket:

- omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, for
eksempel fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund
til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold
til sagens genstand

-
-

sikredes rejseomkostninger og tabte arbejdsfortjeneste
omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest,
fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre
disse er afholdt efter aftale med Codan

- omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet
ved et godkendt klagenævn – medmindre det er åbenbart,
at sagen ville være blevet henvist til domstolene, pga. sin
karakter, eller andet er aftalt med Codan.

Forsømmer sikrede, eller den af sikrede valgte advokat at
foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse,
såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret
bevismateriale, eller foretager handlinger der er urimelige,
vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse,
hæfter Codan kun i det omfang, det kan godtgøres, at
forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens
omkostninger.

4.0 Forsikringssummer og selvrisiko

Codans erstatningspligt for én forsikringsbegivenhed
er begrænset til det beløb der jf. policen gælder pr.
begivenhed. Selvrisiko pr. begivenhed fremgår ligeledes af
policen.

Hvis sagen appelleres gælder ovennævnte
maksimumbeløb for den samlede behandling med særskilt
selvrisikoberegning for hver enkelt instans.

Merværdiafgiften (moms) bæres af sikrede, i det
omfang denne kan medregne beløbet til den indgåede
merværdiafgift i momsregnskabet. Codan fradrager
momsbeløbet ved sin betaling af de momsbelagte
omkostninger.

Fører flere sikrede, i henhold til nærværende eller anden
tilsvarende forsikring i Codan sager, som har fælles
oprindelse og opfylder betingelserne i Retsplejelovens
kapitel 23 for kumulation, gælder ovennævnte regel om
maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de
sikrede.

Har sagens afgørelse virkning for andre end implicerede
sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt
interesserede.

Er antallet af sikrede mere end 3, begrænses den samlede
erstatning og selvrisiko dog til henholdsvis 3 gange beløbet
pr. begivenhed og 3 gange selvrisiko pr. begivenhed

Hvis sagen appelleres gælder 3 gange beløbet pr.
begivenhed som maksimum for den samlede behandling
med særskilt selvrisikoberegning for hver enkelt instans.
Erstatning og selvrisiko fordeles forholdsmæssigt på de
forskellige sikrede om muligt efter sagens værdi ellers lige.
Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt.

En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på
samme side, betragtes som en forsikringsbegivenhed. Det
samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter,
hvis påstanden i det væsentlige støttes på samme faktiske
kendsgerninger.

Uanset om der er en eller flere sikrede på policen, kan
den samlede erstatning, indenfor samme forsikringsår,
maksimalt udgøre det beløb der jf. policen gælder pr.
forsikringsår.

Der betales en a conto erstatning for positive udgifter, når de
er afholdt.

Advokatsalær betales, når dom er afsagt, selvom dommen
bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte
omkostninger indkrævet hos modparten (se i det følgende).

4.1 Fordeling af sagsomkostninger

Sikrede skal give retten adgang til alle nødvendige
oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om
tilkendegivelse af omkostninger hos modparten.

Ved forlig – uanset om disse indgås indenretligt eller
udenretligt – skal spørgsmål om fordeling af sagens
omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af
Codan, inden bindende aftale indgås.

Ved voldgift forudsætter Codan, at omkostningerne fordeles
i overensstemmelse med principperne i Retsplejelovens
kapitel 30.

Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal
komme Codan til gode. Sikrede eller dennes advokat skal
søge tillagte omkostninger inddrevet hos modparten. Er
sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Codan disse
omkostninger med fradrag af selvrisiko og indtræder i
sikredes ret.



Virksomhedsforsikring

Side 23 af 30

Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte
omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske
forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet, mellem på den
ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte
omkostninger.

5.0 Eksempler til retshjælpsdækningen

Tvister med ansatte:

- Virksomheden sagsøges af en ansat, eventuelt en tidligere
ansat, om betaling af en løn- eller feriegodtgørelse. Eller
der kan være tale om et egentligt erstatningskrav

- Virksomheden får behov for selv at sagsøge for at
håndhæve et kontraktvilkår, som for eksempel en
konkurrenceklausul.

Tvister med offentlige myndigheder:

- Virksomhedens drift vanskeliggøres af ikke, som ventet at
få en bevilling, tilladelse, næringsbrev eller autorisation

- Eller myndighederne tilbagekalder en allerede opnået
bevilling, tilladelse, næringsbrev eller autorisation.

Tvister med kunder/leverandører:

- virksomheden sagsøger sin leverandør pga. en mangelfuld
vare, eller en kunde sagsøger virksomheden på grund af
en mangelfuld var

Tvister om køb, salg, leje, leasing af genstande til brug i
virksomheden:
- en leje- eller leasingaftale indbringes til retslig afgørelse

af en af parterne. Det kan være om lejens størrelse eller
varighed, eller om enhver anden bestemmelse i aftalen.

Tvister om erhvervslejemål for de lejemål, der benyttes af
virksomheden:
- virksomheden ønsker en retslig afgørelse om lejens

størrelse og varighed. Eller der kan være uenighed om
vedligeholdelse.
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Arbejdsskadeforsikring

45-1

1.0 Hvad dækker forsikringen

1.1 Arbejdsskadeforsikringen dækker
Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver
forpligtigelse vedrørende arbejdsulykker m.m. jf. Lov om
arbejdsskadesikring § 6 eller fremtidige bestemmelser, der
erstatter denne.

1.2 Deling af forsikredes forpligtelser
Det kan dog aftales, at en nærmere angiven del af
forsikringstagerens forpligtelse forsikres i et andet
forsikringsselskab.

2.0 Krisehjælp

2.1 Hvem er dækket
Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning, og som har
folkeregisteradresse i Danmark.

2.2 Hvad omfatter dækningen
Dækningen omfatter 24 timers krisehjælp til den person-
Kreds, som er omfattet af forsikringen som under deres
arbejde får behov for akut krisehjælp.

Det er en betingelse for dækning, at hændelsen kan
anerkendes efter Lov om arbejdsskadesikring og at skaden i
øvrigt dækkes af nærværende forsikring.

I tilfælde af at skaden ikke kan anerkendes efter Lov
om arbejdsskadesikring, oplyses kunden, at Codan
Arbejdsskade ikke dækker behandlingen, men hvis kunden
ønsker, at benytte sig af Codans samarbejds-partner og selv
er indforstået med at betale for behandlingen, tilbydes dette.

2.3 Hvem skal kontaktes
I tidsrummet 08.00 til 16.00 skal Codan Arbejdsskade
Kontaktes på telefon nr. 33 55 38 02.

I tidsrummet 16.00 til 08.00 skal Codans samarbejds-Partner
Prescriba kontaktes direkte på telefon nr. 70 22 12 66.

Såfremt Prescriba kontaktes direkte, skal der oplyses
følgende :

Forsikringstagerens navn
Police nr.
Skadelidtes cpr.nr., adresse, postnr., telefonnr.
og evt. E-mail
Hvad er sket, hvor er det sket og hvilken dato.

2.4 Hvilke ydelser er omfattet af denne dækning
Forsikringen dækker krisepsykologhjælp som afholdes i
samarbejde med Codan Arbejdsskade og Prescriba.

Der kan være tale om enkeltsamtaler eller gruppeaftaler alt
efter behov.

3.0 Transport til og fra midlertidigt arbejdssted

3.1 Hvem er dækket
Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning, og som har
folkeregisteradresse i Danmark.

3.2 Hvornår dækker dækningen
Forsikringen dækker ulykkestilfælde sket i forsikringstiden
og som er anmeldt indenfor anmeldelsesfristen, jf. punkt 3.6,

3.3 Hvad omfatter dækningen
Forsikringen dækker personskade overgået den sikrede
person under dennes transport mellem hjemmet og
midlertidigt Arbejdssted, kursusophold og/eller kundemøder,
på samme måde, som hvis skaden ville have været omfattet
af den til enhver tid gældende Lov om arbejdsskadesikring.

Dækninger dækker ulykker, som ikke kan anerkendes som
en arbejdsskade efter Lov om arbejdsskadesikring.
Den sikrede skal kunne godtgøre, at uheldet er sket under
transport mellem hjemmet og det midlertidigt arbejdssted,
kursusophold eller anden arbejdsrelateret opgave.

3.4 Dækningen er subsidiær
Det vil sige, at såfremt der måtte være en ansvarlig
skadevolder med ansvarsforsikring, da skal sikrede dækkes
via en sådan forsikring hos skadevolder.
Dette gælder i alle tilfælde, hvor det er muligt, at identificere
en sådan skadevolder og hvor manglende identifikation
af en skadevolder skyldes manglende iagttagelse og
bevissikring hos sikrede.

3.5 Hvad dækkes ikke
Transport mellem sikredes bopæl (matrikel) og fast
arbejdssted.

Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er
en direkte eller indirekte følge af, eller står i forbindelse med
terrorisme.

Ved terrorisme forstås skade forvoldt forsætligt af en eller
flere personer, der handler, for eller i forbindelse med en
organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje
et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige
strukturer alvorlig skade.

3.6 Anmeldelse af skade
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Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt
anmeldes til Codan, og indenfor 1 år efter skaden er sket, se
i øvrigt pkt- 3.2.

Skader kan anmeldes til Codan Arbejdsskade På telefon 33
55 38 02

Hvis en skade har medført døden, skal anmeldelse ske
telefonisk til Codan inden 48 timer, og Codan er berettiget til
at kræve obduktion.

3.7 Skader, der er forårsaget af, at den tilskadekomne er under
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika,
eller under en dertil svarende påvirkning.

3.8 Erstatningsfastsættelse
Codan afgør spørgsmålet om, hvorvidt skaden er omfattet
af denne dækning samt udmåler erstatningen efter samme
principper som der anvendes i den til enhver tid gældende
Lov om arbejdsskadesikring.

Alle erstatningsudgifter udbetales som et engangs- beløb,
kaldet kapitalbeløb.
Der udbetales ikke løbende ydelser for tab af erhvervs-
evne.
Ved beregningen af erstatningens størrelse tages ud-
gangspunkt i årslønnen som ikke kan fastsættes højere end
maksimumårslønnen som er 505.000 kr. (2016)

3.9 Tvister

Codan afgør spørgsmålet om, hvorvidt skaden er omfattet
af denne dækning samt udmåler erstatningen efter samme
principper som der anvendes i den til enhver tid gældende
Lov om arbejdsskadesikring.

Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsmarkets
Erhvervssikring afgive en vejledende udtalelse om
méngraden og størrelsen af tab af erhvervsevne.
Arbejdsmarkets Erhvervssikrings gebyr betales med 50% af
hver af parterne.

Codan er ikke bundet af udtalelsen.

Hvis der er tvist omkring årsagssammenhæng skal dette
afgøres ved de danske domstole.

4.0 Ophør af Codans koncession

4.1 Dækningens bortfald
Hvis Codans koncession til tegning af forsikringer efter Lov
om arbejdsskadesikring ophører, skal forsikrings-tageren
underrettes herom. Forsikringen bortfalder fra datoen for
koncessionens ophør, selvom forsikrings-perioden ikke er
udløbet.

4.2 Endelig præmieopgørelse
En opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages
snarest muligt.
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Transport til og fra arbejde

47-1

1.0 Hvem er dækket

Sikrede under denne dækning er samme personkreds som
er sikret under policens arbejdsskadedækning og som har
folkeregisteradresse i Danmark.

2.0 Hvornår er sikrede dækket

Dækningen omfatter sikredes direkte transport til og fra
arbejde eller midlertidigt arbejdssted.

Den sikrede skal kunne godtgøre, at uheldet er sket under
transport til og fra arbejde eller midlertidigt arbejdssted.

3.0 Hvad er dækket

Sikrede er dækket på samme måde, som hvis skaden ville
have været omfattet af den til enhver tid gældende Lov om
arbejdsskadesikring.

4.0 Dækningen er subsidiær

Det vil sige, at såfremt der måtte være en ansvarlig
skadevolder med ansvarsforsikring, da skal sikrede
dækkes via en sådan forsikring hos skadevolder og ikke af
nærværende forsikring.
Dette gælder i alle tilfælde, hvor det er muligt, at identificere
en sådan skadevolder, og hvor manglende identifikation
af en skadevolder skyldes manglende iagttagelse af
bevissikring hos sikrede.

5.0 Hvad er ikke omfattet af dækningen

5.1 Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er
en direkte eller indirekte følge af, eller står i forbindelse med
terrorisme.

Ved terrorisme forstås skade forvoldt forsætligt af en eller
flere personer, der handler for eller i forbindelse med en
organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje
et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige
strukturer alvorlig skade.

5.2 Skader, der er forårsaget af den tilskadekomne er under
selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika,
eller under en dertil svarende påvirkning.

5.3 Erhvervssygdomme

6.0 Anmeldelse af skade

Skader, der er omfattet af dækningen, skal hurtigst muligt
anmeldes til Codan. Anmeldelse skal dog ske senest 1 år
efter skadestidspunktet.

Skader kan anmeldes til Codan Arbejdsskade på telefon
33 55 38 02

Hvis en skade har medført døden, skal anmeldelse ske
telefonisk til Codan inden 48 timer og Codan er berettiget til
at kræve obduktion.

7.0 Erstatningsfastsættelse

Codan afgør spørgsmålet om skaden er omfattet af denne
dækning og udmåler erstatningen efter samme principper
som anvendes i den til enhver tid gældende Lov om
arbejdsskadesikring. Alle erstatningsudgifter udbetales som
et engangsbeløb, kaldet kapitalbeløb. Der udbetales ikke
løbende ydelse for tab af erhvervsevne.

Ved beregning af erstatningens størrelse tages
udgangspunkt i årslønnen som ikke kan fastsættes højere
end maksimumårslønnen som er 505.000 kr. (2016)

8.0 Tvister

Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring afgive en vejledende udtalelse om
méngraden og størrelsen af tab af erhvervsevne.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings gebyr betales med 50%
af hver af parterne.

Codan er ikke bundet af udtalelsen.

Hvis der er tvist omkring forsikringsaftalen skal dette afgøres
ved danske domstole.
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Ordforklaring

53-1

De i betingelserne/policen med * markerede ord er nærmere
defineret i denne ordforklaring.

Ansvarlige medarbejdere
En ansvarlig medarbejder, er en person der i kraft af
sin arbejdsbeskrivelse har et overordnet ansvar for et
arbejdsområde.

Brand
Er i denne sammenhæng ildsvåde, som er defineret
således: Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til
at sprede sig ved egen kraft.

BMI
BMI eller Body Mass Index beregning bygger på en
matematisk formel der skal vise sammenhæng mellem en
persons vægt og højde. Dette er den mest brugte metode til
at finde ud af om en person er overvægtig, undervægtig eller
har en normal vægt i forhold til en given højde.

BMI under 18,5 = undervægtig
BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI mellem 25-29,9 = overvægtig
BMI mellem 30-39,9 = fedme
BMI over 40 = svær fedme

BMI udregnes som vægt i kilogram divideret med højde i
meter i anden. En person med en højde på 170 cm og en

vægt på 70 kg har således et BMI på: .

I denne sammenhæng bruges BMI som helbredsoplysning,
idet overvægt er forbundet med forøget risiko for
livstilsygdomme.

Dagsværdi
Genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand
umiddelbart før skaden, med rimeligt fradrag for
-
-

værdiforringelse som følge af alder og brug
nedsat anvendelighed, som for eksempel en før skaden
bestående defekt

-
-

utidssvarende konstruktion, teknologisk forældelse
andre omstændigheder

Danmark
Er i denne forbindelse Danmark eksklusiv Grønland og
Færøerne.

Er forsikringen tegnet for et forsikringssted beliggende i
Grønland, vil forsikringen kun dække i Grønland, og ikke i
Danmark eller på Færøerne.

Eksplosion

En momentant (pludselig og hurtig) forløbende kemisk
proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer
en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.

Europa
Er i denne sammenhæng den til enhver tid gældende
officielle definition af Europa.

Forsikringstiden
Er det tidsrum, hvori selskabet dækker en af forsikringen
omfattet forsikringsbegivenhed (skade).

Forsikringstiden starter klokken 00.00 på den dato
forsikringen træder i kraft, og ophører klokken 24.00 den
sidste dag forsikringen er i kraft. Tegner man for eksempel
en 1-årig forsikring der følger kalenderåret træder denne i
kraft klokken 00.00 den 1. januar og udløber klokken 24.00
den 31.december.

Førsterisiko
Forsikringsform/princip, hvor reglerne om *underforsikring
ikke anvendes, således at der indenfor den valgte
forsikringssum ydes fuld erstatning for skaden, selvom
værdien af de forsikrede genstande (eller ved driftstab,
dækningsbidrag) overstiger forsikringssummen.

Førsterisikoprincippet
Se førsterisiko.

Hærværk
Hærværk er skader, forvoldt med vilje og med ondsindet
hensigt.

Indbrud
Se indbrudstyveri

Indbrudstyveri
Indbrudstyveri foreligger, når tyven:
- ved synlig vold mod lukke (dør, vindue, port eller lignende)

eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig
adgang til aflåste bygninger eller lokaler, herunder lofts- og
kælderrum,

- er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet
til indgang. Vinduer anses i den forbindelse ikke som
åbninger.

eller når tyven,
- stjæler løsøre gennem åbninger i bygningsdele, som

umiddelbart forinden er frembragt for eksempel ved at
knuse en vinduesrude.

Indefrakommende
Er skader der opstår på grund af en hændelse inde i selve
genstanden, uden nogen ydre påvirkning.
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Kortslutning
Er en utilsigtet forbindelse mellem spændingsførende dele
indbyrdes eller mellem spændingsførende del og stel/jord,
der udløser en strøm som er væsentlig større end den
tilladelige driftsstrøm.

Lukket bil
Følgende eksempler betragtes ikke som ”lukket bil”:

- biler, der er forsynet med ladoverdækning (hardtops eller
lignende)

- biler, hvor vare- eller bagagerummet er beklædt med
presenning af lærred, plastfolie, stof, teltdug eller lignende
ladoverdækning

Lynnedslag
Der skelnes forsikringsmæssigt mellem direkte lynnedslag
og ikke direkte lynnedslag.

Direkte lynnedslag på forsikringsstedet vil altid efterlade
et spor som følge af elektrisk varme eller kraftpåvirkning.
Skade som følge af direkte lynnedslag er dækket over
branddækning, uanset om lynet medfører en brandskade
eller ej.

Ikke direkte Lynnedslag vil ofte medføre en overspænding/
induktion, og skader som følge af dette er dækket over
elskadedækning.

Manglende vedligeholdelse
Maskiner og inventar skal med visse mellemrum serviceres,
renses, smøres, males. Rustne, tærede, slidte og defekte
dele skal udskiftes m.m.

Hvis en skade hovedsagelig skyldes forsømmelse af
sådanne handlinger kan Codan afslå at betale erstatning
med henvisning til manglende vedligeholdelse.

Mekanisk ødelæggelse
Er en fysisk påvirkning der har en ødelæggende effekt,
som for eksempel et slag eller to genstande der slides mod
hinanden.

Nyværdi
Er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens
indtræden, uden fradrag for alder og brug men med
rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed og andre
omstændigheder.

Pengerepræsentativer
Er for eksempel taletidskort, betalingskort, klippekort og
andre brugbare billetter og kort, ubenyttede frimærker og
stempelmærker, underskrevne (ucrossede) checks, samt
umøntet ædelt metal og andet der kan benyttes som rede
penge.

Pårørende
Er i denne sammenhæng: Ægtefæller, samboende, forældre
og børn.

Ran
Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold, og
som bemærkes i gerningsøjeblikket. Det er en forudsætning
for forsikringens dækning, at der øjeblikkeligt gøres anskrig
af den der bemærker ranet.

Røveri
Er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om
øjeblikkelig anvendelse af vold.

Rød klasse
Se forklaring under *blå klasse

Sammenligningsnøgle
På hjemmesiden www.fpsikring.dk er der et dokument der
kaldes sammenligningsnøgle.
Det er et værktøj til at sammenligne danske og nordiske
standarder mod de europæiske standarder, inden for
tyverisikringsprodukter.

Yderligere information om ovenstående kan også indhentes
hos en låsesmed der er registreret hos Forsikring og
Pension, hvilket også fremgår af hjemmesiden.

Skybrud
Der er tale om skybrud, når der falder mere end 30 mm
regn i løbet af 24 timer eller mere end 15 mm regn i løbet
af 30 minutter, og vandet ikke kan få afløb gennem korrekt
dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer.

Skypumpe
Er en hvirvelvind der opfører sig som en pumpe i skyen.

Sprængning
Herved forstås, at en genstand sønderrives under
momentan (pludselig og hurtig) udligning af tryk i luftformige
stoffer i og uden for genstanden.

Storm
I forsikringsmæssig sammenhæng er der tale om storm ved
vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund, svarende
til vindstyrke 8 på Beauforts skala.

Terrorisme
Herved forstås en handling, herunder vold eller trussel om
anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer,
begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål/
begrundelse. For at handlingen kan karakteriseres som
terror, forudsættes det at handlingen er egnet til at påvirke
en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele
heraf.

Tøbrud
Der er tale om tøbrud, hvis temperaturen stiger fra
minusgrader til minimum 8 plus grader i løbet af et halvt
døgn, og mængden af smeltevand er så stor, at vandet
ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og
vedligeholdte afløbsinstallationer.
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Udefrakommende
Ved udefrakommende menes at den påvirkning der forvolder
skade ikke må stamme fra genstanden selv.

Udstrømning
Er i denne sammenhæng udstrømning der har et omfang
der er mere end dryp eller udsivning.

Underforsikring
Hvis værdien af de forsikrede genstande (eller ved driftstab,
forsikringsinteressen) overstiger den i policen fastsatte
forsikringssum, er der tale om underforsikring og en skade
erstattes kun forholdsmæssigt, ved følgende udregning:

Eksempel ved partiel skade:

Forsikringssum: 3.000.000 kr.

Værdi af det forsikrede: 4.000.000 kr.

Skade: 100.000 kr.

Erstatning:

Er der tale om en total skade udbetales altid
forsikringssummen:

Forsikringssum: 3.000.000 kr.

Værdi af det forsikrede: 4.000.000 kr.

Skade: 4.000.000 kr.

Erstatning = forsikringssum 3.000.000 kr.

www.fpsikring.dk
Dette er en henvisning til hjemmesiden for
forsikringsselskabernes branche organisation i Danmark,
hvor man kan finde forklaring på benævnelser, standarder,
klassifikationer og regler for tyverisikring.

Her findes bl.a. information om, tyverisikringskravene til
f.eks. låseenheder, værdiopbevaringsenheder, gitre og
container låse.





Tilbud

Dato: 16. november 2017

Kundenr.: 7872 54C

Tilbudsnr.: 9495 301 351

Bilag: Accept

Side: 1

Foreningen Forum Vojens
Klirevej 8
6500 Vojens

Forsikringstilbud

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er andre organisationer og for-
eninger i.a.n..

Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Hvis der er oplysninger, som ikke svarer til det, vi har aftalt, skal I kontakte os sna-
rest muligt.

I skal v{re opm{rksomme p}, at tilbuddet g{lder fra i dag og en m}ned frem.

Vilk}r der g{lder for tilbuddet kan ses og downloades fra
www.danskeforsikring.dk/vilkaar/erhverv.

I kan v{lge at betale jeres forsikringer ©n eller flere gange om }ret. Hvis I v{lger at
betale flere gange om }ret, opkr{ver vi et mindre till{g.

En aftale g{lder for mindst ©t }r ad gangen.

Vores oplysninger om
jer

L{s tilbuddet igennem

Se jeres vilk}r p} vo-
res hjemmeside

I v{lger selv, hvorn}r
I vil betale

S} lang tid g{lder en
aftale

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 SXJ BIZZA001B



Tilbudsoversigt

Dato: 16. november 2017

Kundenr.: 7872 54C

Tilbudsnr.: 9495 301 351

Bilag: Accept

Side: 2

Foreningen Forum Vojens
Klirevej 8
6500 Vojens

Tilbudsoversigt

Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner.

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser den tilbudte pris.

Den midterste kolonne viser om forsikringen er tilbudt til jer eller fravalgt af jer.

S}dan l{ser I
oversigten

Forsikringstype, status
og pris

Forsikringstype Status Pris

Arbejdsskadeforsikring Tilbudt 2.502 kr.

Kollektiv Ulykkesforsikring Fravalgt

Erhvervsrejseforsikring Fravalgt

Ansvarsforsikring Tilbudt 1.699 kr.

Bestyrelsesansvarsforsikring Tilbudt 1.675 kr.

Erhvervsl»s»reforsikring - Indland

Klirevej 8

6500 Vojens

Fravalgt

Erhvervsl»s»reforsikring - overalt i

Danmark

Fravalgt

Driftstabsforsikring Fravalgt

Netbankforsikring Fravalgt

Cyberforsikring Fravalgt

Samlet }rlig pris ved 1-}rig k»b 5.876 kr.

Andre forsikringer Forsikringstype Status Pris

Sundhedssikring (Pr. ansat) Fravalgt

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 SXJ BIZZA001B



D{kningsoversigt

Dato: 16. november 2017

Kundenr.: 7872 54C

Tilbudsnr.: 9495 301 351

Forsikringsnr.: 0004165950

Versionsnr.: 2

Side: 3

Foreningen Forum Vojens
Klirevej 8
6500 Vojens

Arbejdsskadeforsikring

Vilk}rsnr. DF20900-2, DF20901-2 og DF20910-2 g{lder for forsikringen.

Forsikringen d{kker de ansatte for arbejdsulykker i henhold til lov om arbejdsskade-
sikring.

Der g{lder ingen selvrisiko.

Summer er fastsat i 2017 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Der er ikke oprettet Sundhedssikring i Danske Forsikring, og vi giver derfor ikke rabat
p} arbejdsskadeforsikringen.

Jeres virksomhed benytter ikke arbejdsledelsessystem til overv}gning og forbedring
af virksomhedens arbejdsmilj», og vi giver derfor ikke rabat p} arbejdsskadeforsikrin-
gen.

Vilk}r

Omfang

Oplysninger om
ansatte

Hovedbesk{ftigelse Hel}r Timer K»n og alder

Andre organisationer og foreninger

i.a.n.

0,26 0 Kvinder under 35 }r

0,26 0 Kvinder 35-45 }r

0,13 0 Kvinder over 45 }r

0,26 0 M{nd under 35 }r

0,26 0 M{nd 35-45 }r

0,13 0 M{nd over 45 }r

@vrige

Kontor 0,00 0

Konsulent/repr{sentant/s{lger 0,00 0

Reng»ring 0,00 0

Chauff»r 0,00 0

I alt 1,30 0

D{kning S}dan er de ansatte d{kket

Lovpligtig arbejdsulykke Ja

Operation Ja

Summer for operation Den h»jeste udbetaling pr. arbejdsulykke udg»r 611.432 kr.

Den h»jeste udbetaling for den enkelte skadelidte udg»r i alt 1.222.864 kr.

Selvrisiko

Indeksregulering af
summer

Sundhedssikring

Arbejdsledelsessy-
stem

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 SXJ BIZZA001B



D{kningsoversigt

Dato: 16. november 2017

Kundenr.: 7872 54C

Tilbudsnr.: 9495 301 351

Forsikringsnr.: 0004165946

Versionsnr.: 2

Side: 4

Foreningen Forum Vojens
Klirevej 8
6500 Vojens

Ansvarsforsikring

Vilk}rsnr. DF20900-2, DF20903-2 og DF20910-2 g{lder for forsikringen.

Foreningen Forum Vojens, Klirevej 8, 6500 Vojens

Forening.

Erhvervsansvar: Europa

For oplysninger om ansatte, se afsnittet under Arbejdsskadeforsikring.

Erhvervsansvar
Der g{lder en selvrisiko p} 5.626 kr. af enhver tingskade.

Retshj{lp (erhverv)
Der g{lder en selvrisiko p} 11.251 kr. af enhver skade.

Selvrisikobel»b er fastsat i 2017 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Summer bliver ikke indeksreguleret.

For virksomheden g{lder f»lgende:

Vilk}r

Sikrede

Virksomhedens
aktiviteter

D{kningsomr}de

Oplysninger om
ansatte

D{kninger og
d{kningssummer

S}dan er I d{kket D{kningssum pr. }r

H»jeste samlede erstatningsudbetaling 10.000.000 kr.

Heraf dog h»jst

Erhvervsansvar 10.000.000 kr.

Forurening (fra forsikringsstedet) Nej

Fareafv{rgelse (erhvervs- og produktansvar) Nej

Produktansvar Nej

Ingrediens- og / eller komponentskade Nej

Ingrediens- og / eller komponentskade og tab Nej

Behandling og bearbejdning (produktansvar) Nej

Retshj{lp (erhverv) 500.000 kr.

Selvrisiko

Indeksregulering af
summer

S{rlige vilk}r

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 SXJ BIZZA001B



D{kningsoversigt

Dato: 16. november 2017

Kundenr.: 7872 54C

Tilbudsnr.: 9495 301 351

Forsikringsnr.: 0004165946

Versionsnr.: 2

Side: 5

Produktinformation
Forsikringen d{kker ikke ansvar for skade eller tab, som skyldes manglende opfyldel-
se af myndighedernes til enhver tid stillede krav og forskrifter herunder, men ikke be-
gr{nset til, afpr»vning, erkl{ringer, produktinformation, anvendelsesdeklaration,
brugsanvisning og m{rkning.
Ved eksport skal tilsvarende krav i forhold til importlandets regler v{re opfyldt.

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 SXJ BIZZA001B



D{kningsoversigt

Dato: 16. november 2017

Kundenr.: 7872 54C

Tilbudsnr.: 9495 301 351

Forsikringsnr.: 0004165961

Versionsnr.: 2

Side: 6

Foreningen Forum Vojens
Klirevej 8
6500 Vojens

Bestyrelsesansvarsforsikring

Vilk}rsnr. DF20900-2 og DF20912-1 g{lder for forsikringen.

Foreningen Forum Vojens, Klirevej 8, 6500 Vojens

Forsikringen d{kker i hele verden.

Det er oplyst, at oms{tningen for de sikrede selskaber ikke overstiger 50.000.000 kr.

Ved enhver skade er der en selvrisiko p}:

D{kningernes selvrisikobel»b er fastsat i 2017 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Summer er fastsat i 2017 og bliver indeksreguleret hvert }r.

Vilk}r

Forsikringstager

D{kningsomr}de

S}dan er
virksomheden d{kket

D{kning D{kningssum pr. }r

Bestyrelsesansvar 2.000.000 kr.

Ansvar for kr{nkelse af arbejdstagers rettigheder 1.000.000 kr.

Oplysninger om
oms{tning

Selvrisiko

D{kning Selvrisiko Indeksreguleret

Bestyrelsesansvar 0 kr. Nej

Ansvar for kr{nkelse af arbejdstagers

rettigheder

28.129 kr. Ja

Indeksregulering af
summer

Telefon 44 74 72 35 . www.danskeforsikring.dk . E-mail: da-erhvervÅdanskeforsikring.dk
Danske Erhverv . Borupvang 4 . 2750 Ballerup

Danske Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 SXJ BIZZA001B



Bilag: Accept

Dato: 16. november 2017

Kundenr.: 7872 54C

Tilbudsnr.: 9495 301 351

Side: 1Foreningen Forum Vojens
Klirevej 8
6500 Vojens

Pengene betales fra - Pengeinstitut:

Reg.nr.: Kontonummer:

CVR/CPR-nr.:

EAN-nr.:

CVR-nr.:

Med accept af tilbuddet giver vi tilladelse til:
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Haderslev Kommune  
Gåskærgade 26 
6100 Haderslev 

 

Over Jerstal/ Vojens, den xx.01.2018. 

 

Cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens. 

Det er med stor tilfredshed, vi har konstateret, at Haderslev Kommune i budget 2018 og overslagsårene har 
afsat midler til ”cykelstier med betinget statstilskud” – jf. investeringsoversigt 2018-2021. 

Da vi ikke af budgettet kan læse, hvilke strækninger der er planer for, eller hvordan de er prioriteret i 
budgetperioden 2018-21, vil vi gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på behovet for en sikker 
forbindelse mellem Over Jerstal og Vojens. 

Behov 

Trafiksikkerhed. Der er malet ”cykelstriber” på Vojensvej mellem de 2 byer, men denne løsning er usikker 
for bløde trafikanter, og mange undgår at bruge denne strækning på grund af sammenblandingen 
cykelstriber og hurtigkørende  biltrafik. De færreste forældre tør sende deres børn af sted på denne rute. 

Bystørrelser. Indbyggertal på ca. 1.100 (Over Jerstal) og ca. 7.600 (Vojens) antyder i sig selv livlig trafik 
mellem de 2 byer. 

Dagligvarer. Der er ikke længere en dagligvarebutik i Over Jerstal.  Derfor er det nødvendigt med gode 
forbindelser til nabobyer, hvor der er indkøbsmuligheder. 

Andre servicefunktioner. Udover dagligvarebutikker er der i Vojens en række andre servicefunktioner og 
tilbud, som borgere i Over Jerstal kan have glæde af. Bibliotek og Borgerservice, Sundhedscenter, 
tandlæger, apotek, kulturtilbud m.v. Tilsvarende er der tilbud på Skausminde Aktivitetscenter i Over Jerstal.  

Skoleforhold. Over Jerstal Skole har elever fra 0.-6. klasse.  
Overbygningselever (7.-9. årgang) skal skifte til Lagoniskolen, Ungeuniverset/Spec.klasser, Jyllandsgade 29, 
6500 Vojens. 

Geografi. Som hovedby ligger Haderslev ikke centralt placeret i kommunen med kort afstand og let adgang 
for alle kommunens borgere. (Fra Over Jerstal er det mere end dobbelt så langt til Haderslev som til 
Vojens). For at det fortsat skal være attraktivt at slå sig ned i oplandsbyerne, er det derfor nødvendigt, at 
der er servicetilbud flere steder i kommunen. F.eks. ved, at landsbyer og landdistrikter bindes sammen af 
en god infrastruktur – uanset hvilke transportmidler, borgerne råder over. 

Cykelturisme. Flere og flere vælger cykelturisme som ferieform. Derfor skal en ny cykelsti mellem Over 
Jerstal og Vojens også ses som en del af noget større, når vi snakker infrastruktur. 

Aktive borgerforeninger. I begge byer er der gang i frivillige borgerforeninger, der arbejder med lokal 
udvikling – herunder infrastruktur og bedre stiforbindelser. Over Jerstal Borgerforening udarbejdede i 2013  
UDVIKLINGSPLAN - Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet og tilsvarende blev 
VisionVojens rapporten lavet i 2015 som led i afrapportering til byrådet af arbejdet i et §17, stk. 4 udvalg. I 
begge rapporter er en sikker stiforbindelse mellem de 2 byer nævnt som et ønske. 

http://www.over-jerstal.info/files/Udviklingsplan2.pdf
http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/visionvojens_01_07_2015.pdf


Det bemærkes desuden, at Over Jerstal i november 2016 blev kåret som Årets Lokalsamfund i 
Haderslev Kommune. Begrundelsen var blandt andet, at landsbyen forstår at favne alle 
aldersgrupper og har mange engagerede ildsjæle. 

Linjeføring 

Det foreslås, at cykelstien kommer til at gå øst for jernbanen og delvist byggende på historiske kirkestier. 
Fra Vojens (Søndre Ringvej) kan man allerede komme et lille stykke mod Over Jerstal via ”Olsens Plantage” 
langs jernbanen. Tilsvarende er der et stykke sti fra Over Jerstal i retning mod Vojens. Det enkleste er at 
lave en sammenhængende sti parallelt med jernbanen. Det vil gøre det let og sikkert for bl.a. 
overbygningselever at komme fra Over Jerstal til Lagoniskolens Ungeunivers. 

Standard 

For ikke så længe siden blev en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Over Jerstal og Vedsted indviet. Det er en 
meget stor og påskønnet forbedring af sammenhængen i Vedsted Sogn. 

Vi foreslår en ny cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens anlagt efter samme standard. D.v.s. dobbeltrettet 
og med en enkel markering med LED solcellelys. På den måde sparer man en mere kostbar stibelysning 

Alt i alt mener vi hermed at have anført gode grunde til hurtigst muligt at sætte gang i projektering og 
anlæg af en ny cykelsti mellem de 2 byer. 

 

Med venlig hilsen 
på vegne af 

 

Over Jerstal Borgerforening    Forum Vojens 

 

_______________________    __________________________ 

Christian Peter Broe Petersen   Karl Posselt 

 

P.S.: Da vi er i tvivl om den politiske rollefordeling, bedes denne henvendelse formidlet videre til Udvalget 
for Plan og Miljø, Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget. 

 



Forslag til kommissorium for Forum Vojens´ Infrastrukturarbejdsgruppe 

Grundlag 

Fra Forum Vojens´vedtægter §6: 

 

Fra Forum Vojens´ forretningsorden §5: 

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af 

foreningens virksomhed.  

Foreningens virksomhed drives primært ved at nedsætte permanente udvalg og/eller ad hoc 

arbejdsgrupper/projektgrupper til løsning af foreningens opgaver.  

Bestyrelsen skal evt. fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for 

udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne og skal føre tilsyn med, at de arbejder i overensstemmelse 

med foreningens formål.  

Bestyrelsen medvirker til at udpege repræsentanter til udvalg/arbejdsgrupper/projektgrupper.  

En eller flere repræsentanter fra udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne inviteres til 

bestyrelsesmøder, hvor deres arbejde er på dagsordenen 

 

Navn 

Infrastrukturgruppen 

Formål 

• at forbedre infrastrukturen i Vojens – herunder sammenhængen mellem bydele – for trafikanter, 

uanset om de er fodgængere, cyklister eller kører i bil 

• at forbedre forholdene for både den kollektive og individuelle trafik i Vojens og omegn 

• at fremme trafiksikkerheden  

• at arbejde for trafikal koordinering og sammenhæng med omegnsbyer, resten af Haderslev kommune 

og med den landsdækkende infrastruktur – f.eks. via E45, jernbane og civil lufthavn.  

• at fremme skiltning, belysning og generel information o.a. som relaterer sig til infrastrukturen 

Baggrund 

Infrastrukturgruppen blev nedsat på bestyrelsesmødet i Forum Vojens den 12-12-2017. 

Den skal tage udgangspunkt i materialet fra VisionVojens, forslagene fra den oprindelige 

infrastrukturgruppe og de sager, bestyrelsen lægger ud til arbejdsgruppen. 

Opgaver 

Kortlægge de trafikale infrastrukturelle udfordringer og behov for forbedringer, der kan styrke 

fremkommeligheden 

http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/visionvojens_01_07_2015.pdf
http://forumvojens.dk/wp-content/uploads/2017/07/visionvojens_baggrundsmateriale.pdf


Forberede sager vedr. infrastruktur til Forum Vojens´ bestyrelse 

Sørge for udarbejdelse af skitseprojekter for den/de foreslåede løsninger med tilhørende prisoverslag med 
henblik på efterfølgende politisk stillingtagen/beslutning.  

 
Samarbejder og initiativer 

Gruppen skal søge god kontakt med forvaltningen i Haderslev Kommune, der i alle infrastrukturprojekter er 

en afgørende medspiller. 

Tidsplan 

Gruppen fremlægger en helhedsplan inden udgangen af 2018. 

Kortlægning og skiltning af stisystemer er prioriteret af Forum Vojens, og gruppen skal forelægge forslag 

desangående separat senest den 1. maj 2018 

Afrapportering 

Infrastrukturgruppen udarbejder en helhedsplan med gruppens anbefalinger til trafikale tiltag, der bør 

gennemføres. Eksisterende materiale fra Haderslev Kommune, DSB, Sydtrafik og Forum Vojens 

inddrages. Gruppen kan efter behov gennemføre supplerende analyser, herunder trafiktællinger eller 

lign. 

Reference 

Arbejdsgruppen refererer til Forum Vojens´ bestyrelse 

Organisering/medlemmer 

Arbejdsgruppen består af: 

- Torben Skødt (Forum Vojens´ bestyrelse) 
- Udvalgte Repræsentanter fra de største grundejerforeninger i Vojens 
- Udvalgte repræsentanter fra sportsklubber og foreninger 
- Udvalgte repræsentanter fra skolerne i Vojens og evt. ældreområdet 
 

Til infrastrukturgruppen bliver tilknyttet en sagkyndig repr. fra Haderslev Kommune 

Arbejdsgruppens virke (forretningsorden) 

Arbejdsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Økonomi 

Gruppen arbejder med en rammebevilling fra Forum Vojens på op til 50.000 kr. 
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Vojens Menighedsråd

Vojens den 5. juli 2017

Til Haderslev Kommune
Borgmesterkontoret
Gåskærgade 
6100  Haderslev.

EMNE: Ansøgning om medfinancering af den ny parkeringsplads ved Vojens 
Kirkegård, Østergade 46, 6500 Vojens.

Undertegnede vil gerne kvittere for et godt møde den 28.06.2017 i Vojens Sognegård 
hvor deltagerne var Borgmester H.P. Geil, Kommunaldirektør Willy Feddersen, Formand 
for Haderslev Domprovsti Helge Jacobsen, Næstformand og kontakt person i Vojens 
Menighedsråd Preben Holmberg, Kirkeværge og kasserer Knud Peter Levinsen og 
undertegnede Finn Lykkeskov Formand for Vojens Menighedsråd.

Grunden til mødet var, at vi (Vojens Menighedsråd), har erhvervet den tidligere 
Povlsbjerg Børnehave – denne er nu nedrevet og grunden ligger ”brak” – dette giver 
noget offentlig kritik – For at imødekomme denne kritik ønsker menighedsrådet snarest 
at få etableret den planlagte parkeringsplads på området. Økonomien tilsiger, at såfremt 
etableringen skal ske inden for overskuelig tid, skal menighedsråd og Haderslev 
Kommune indgå en overenskomst om en fordeling af udgifterne. En midlertidig 
forskønnelse af tomten vil kunne reducere den offentlige kritik, men ud fra devisen ”at vi 
ikke ønsker at smide gode penge efter dårlige penge” – forstået derhen, at vi ikke vil ofre 
en mindre formue på en forskønnelse af pladsen. Vi vil helst en total renovering af 
pladsen i enighed med Haderslev Kommune om en god ”fælles” løsning til gavn for hele 
området. 

Efter at vi nu har fået udarbejdet en ny plan over den ny parkeringsplads, som vor 
arkitekt Niels Junggreen Have har udarbejdet ville vi gerne præsentere denne plan for 
Borgmesteren og Kommunaldirektøren. 
Ved udarbejdelsen af planen har der været drøftelser med Teknik og Miljø, ved 
Haderslev kommune.

Denne plan omfatter også den del der tilhører kommunen, nemlig den nuværende 
parkeringsplads.

Menighedsrådet ønsker en samlet løsning for området, d.v.s. både for det der tilhører 
kirken og det der tilhører kommunen, dette for at få en bedre helhed.

Ikke mindst for at få en gennemkørsel fra kommunens del og ind til kirkens del.
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Menighedsrådet ligger også meget vægt på, at parkeringspladsen åbner mulighed for, at 
trafikken for børn, som kommer cyklende fra hele Fuglesøkvarteret – oppe fra Glentevej, 
og ned mod kirken, kan krydse ”ind over pladsen” og køre direkte til Jernhytvej – 
betyder, at børnene ikke skal krydse den meget trafikerede Østergade om morgenen – to 
gange- nemlig når de kommer fra Glentevej og ned til Østergade, hvor de krydser første 
gang – herefter kører de ca. 150 – 200 meter, hvorefter de igen krydser Østergade for at 
komme over på Jernhytvej.

Denne del af projektet mener vi også er et kommunalt projekt.

Den tekniske del skulle være på plads og hele projektet er ”Vores”.

Arkitekten er betalt og dermed ude af projektet!

I øvrigt henviser jeg til skrivelsen af 9. januar 2017 – her er alle bilagene/tegninger 
vedhæftet.

Såfremt I måtte have spørgsmål til ovennævnte er I meget velkommen til at kontakte mig.

Vi håber på, at afholdte møde og denne skrivelse vil resultere i en vurdering fra 
Haderslev Kommune om hvorvidt vi kan blive enige om en fordeling af økonomien. 

Der blev på mødet også nævnt, at Haderslev Kommune, måske havde personer, der 
kunne være tilsynsførende på projektet – vi er ikke bundet af nogen arkitekt – som før 
beskrevet.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at vi altid vil være klar til et nyt møde hvor vi kunne 
drøfte det udspil, som Haderslev Kommune måtte komme med.

Med venlig hilsen

Finn Lykkeskov
Formand for Vojens Menighedsråd
Mail: flyk@haderslev.dk
Tlf.: 29 62 48 59
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 Medlemsinitiativ - Parkeringspladsen/cykelstien ved Vojens Kirke
Lotte Wogensen Noer / 14/9967 Åben sag

Sagsindhold
Byrådsmedlem Finn Lykkeskov, Socialdemokratiet, har den 23. oktober 2017 fremsendt 
følgende til dagsordenen:

Sagsfremstilling
”Begrundelsen for initiativet er, at jeg den 23. oktober 2017 forespørger 
kommunaldirektøren om, hvor langt Haderslev Kommune er med henvendelsen fra 
Vojens Menighedsråd vedrørende medfinansering af parkeringspladsen/cykelsti ved 
Vojens kirke (ansøgningen er sendt den 5. juli 2017). Svaret var at:
 
”Projektet blev som du ved ikke prioriteret ifm. budgetlægningen for 2018-2021. Om der 
er andre løsninger har vi ikke haft mulighed for at drøfte endnu”.
 
Svaret overrasker mig lidt, idet jeg intet har hørt siden den 7. juli 2017, hvor jeg får at 
vide, at sagen vil blive overtaget af en sagsbehandler i Teknik og Miljø, når 
vedkommende er tilbage fra ferie!
 
Det er så her, at jeg vil opfordre byrådet til, at sagen oversendes til Udvalget for Plan og 
Miljø – dette med henblik på, at få en - forhåbentlig positiv - stillingtagen til en 
medfinansering her i 2017.”

Juridiske aspekter
Sagen optages på dagsordenen i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse, 
hvorefter ethvert byrådsmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens 
anliggender for byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Beslutning i Haderslev Byråd den 31. oktober 2017
Afbud/fraværende: Preben Holmberg, Finn Lykkeskov, Rune Højer, Uwe Jessen

Afbud/fraværende: Preben Holmberg, Finn Lykkeskov, Rune Højer, Uwe Jessen

Finn Lykkeskov (Socialdemokratiet) og Preben Holmberg (Venstre) blev erklæret inhabile 
og deltog ikke i sagens behandling.
 
Oversendes til Udvalget for Plan og Miljø.


