
Til Begravelseskassens medlemmer: 

 

På et bestyrelsesmøde, afholdt den 2. november drøftedes bl.a. to 

forhold, der har betydning for begravelseskassens forsatte virke: 

 

 1. Bestyrelsens fortsatte beslutningskompetence  

2.  Ændringer i de fremtidige udbetalinger af 

begravelseshjælp. 

ad 1. 

Bestyrelsen finder det nødvendigt at påpege, at en betryggende 

fortsættelse af kassens virksomhed forudsætter en – til enhver tid 

– beslutningsdygtig bestyrelse.  

Hertil kommer den kendsgerning, at det til stadighed er meget 

vanskeligt at få kontakt til medlemmer, der er villige til at 

varetage en deltagelse i bestyrelsesarbejdet for en kortere eller 

længere periode. 

Dette forhold kan betyde, at Begravelseskassen utilsigtet - og af 

årsager, som Begravelseskassen ingen indflydelse har på - kan komme 

i en situation, hvor bestyrelsen ikke længere vil være 

beslutningsdygtig. Følgen heraf kan derfor blive en tvangslukning 

af Begravelseskassen, med de heraf flydende konsekvenser. 

Lige nu er bestyrelsens sammensætning i stand til at opfylde 

vedtægternes bestemmelse om, at bestyrelsen skal bestå af mellem 4 

og 7 medlemmer. Men – som beskrevet ovenfor – er der forhold, der 

kan påvirke en fremtidssikring af begravelseskassen. 

 

ad 2. 

Det er nok alle bekendt, at vi har – og uden udsigt til snarlig 

ændring – et meget lavt renteniveau i Danmark. 

Denne kendsgerning har en negativ indflydelse på Begravelseskassens 

mulighed for at opretholde de fremtidige udbetalinger på det 

nuværende niveau. 

Uvisheden betyder, at Begravelseskassen ikke kan forudsættes, at 

have en stabil indtjeningsevne over en længere tidsperiode. Heraf 

følger, at Begravelseskassen må fravælge de hidtidige principper 

for den løbende opgørelse af begravelseshjælp. 

Det kan derfor blive nødvendigt at ændre de fremtidige udbetalinger 

i henhold til vedtægternes § 2 stk. 4. 



Bestyrelsen vil således efter hvert regnskabsår vurdere størrelsen 

af næste års begravelseshjælp baseret på kassens gennemsnitlige 

formue sat i forhold til antal tilbageværende medlemmer. 

Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte/beslutte 

denne ændring til ikrafttræden fra og med 2018 efter den ovenfor 

anførte regel. 

 

Kommentarer til ovennævnte er velkomne og kan sendes 

som mail til ethvert af bestyrelsens medlemmer – 

mailadresser kan findes på hjemmesiden. 


