MIDT/VEST

DAF Midt/Vest: Bestyrelsens beretning for året 2015
Lokalforeningens formål er, at udvikle og tilbyde attraktive, aktuelle og relevante tilbud, der øger den oplevede
værdi at DAF-medlemskabet for medlemmer i lokal-foreningsområdet. Eksempelvis ved regelmæssigt at
afholde medlemsmøder, foredrag og virksomhedsbesøg. Det bestræber vi os på i bestyrelsen, at leve op til
vores lokale strategiplan, via udvikling af vores lokale aktiviteter.
Praktisk afholdelse af 4 medlemsmøder og generalforsamling, som jeg vil komme tilbage til senere, og
informationsvirksomheden er blandt andet ved nykredsbreve og centralt varetaget af bladet "AKTIONÆREN"
og hjemmesiden: www.shareholders.dk
Bestyrelsen vil sige velkommen til et nyt år på aktiemarkerne. 2016 ser ud til at blive et år med kraftige og
hurtige udsving. I 2015 steg OMXC20-indekset med 29%. Fra primo 2016 til den skrivende stund har der været
et fald på ikke mindre end ca. 10%.
Den Europæiske Centralbanks beslutning om fortsat at opkøbe obligationer fra de europæiske kriseøkonomier
fik Aktieåret 2015 til at nå rekordniveau. Forventningerne om fortsatte stigninger gælder i høj grad de
amerikanske aktier, og mange investorer venter, at kurserne i USA vil fortsætte sidste års fremgang. Men der
er dog flere usikre forhold for aktieåret 2016. I USA er der reelt endnu ikke fundet en løsning på det
amerikanske budgetunderskud og statens gældsætning. I Europa har vi vænnet os til krisen i Sydeuropa, men
den ”økonomiske krise” er ikke løst. Forsøget på at svække den japanske og kinesiske valuta med magt kan
blive startskuddet til en omsiggribende devalueringskamp i Østen, og man kan stille det spørgsmål: Vil den
kinesiske vækst vil vende varigt tilbage i 2016? Det tyder på her i starten af 2016 at væksten er ved at ”klinge
af”. Den væsentligste faktor er nok de store udsving på oliemarkedet i 2015 og 2016 - Hvem havde troet, at
udsvingene skulle være historisk store!!! Vi kan måske i årets løb forudse store og brutale konsekvenser af
olieprisen.
Lokalt i vort område har der været betydelige hændelser:
 Rekonstruktion af GENAN med efterfølgende kapitalindskud
 Af notering af Auriga
 Betydelige udfordringer for B&O med mulighed for salg.
Møder og arrangementer i 2015:
Der har i 2015 været afholdt 4 medlemsmøder og generalforsamlingen med i alt 158 deltagere.
1. 27. januar 2015 besøg hos Spar Nord, Skive, over emnet Dynamisk Pensionsrådgivning og Investering
med 31 deltagere.
2. I marts generalforsamling i Aulum med indlæg fra DAF´s direktør Jens Møller Nielsen med 25
deltagere.
3. I maj møde hos Alm. Brand Viborg om fremtidsudsigter på aktiemarkederne med 23 deltagere.
4. I september Nord-net i Snejbjerg med 42 deltagere.
5. I november møde i Viborg med Svend Jørgensen, DEMETRA over emnet - Hvordan sikrer jeg gevinst af
min opsparing - med 40 deltagere.
DAF Midt/Vest har p.t. 2 aktieklubber i Herning og Viborg, hvor der er hhv. 17 og 20 medlemmer i hver klub.
Vi bestræber at lægge et alsidigt fagligt mødeprogram. Vi fokuserer også på et socialt indhold ved møderne, så
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medlemmerne kan skabe sig et netværk. Klubberne fungerer godt og samarbejder godt med lokalforeningen.
DAF Midt/Vest har registreret 810 medlemmer ultimo 2015. En pæn fremgang på 6% fra ultimo 2014.
Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder. Formanden har deltaget ved 2 repræsentantskabsmøder i DAF
hovedforening. Foreningen var ligeledes repræsenteret med 4 bestyrelsesmedlemmer ved det årlige møde for
alle lokalforeninger, der blev afholdt 25. august. Formanden er valgt som medlem af lokalforeningsudvalget,
hvor der har været 3 møder - med fokus på strategi og samarbejde i Lokalforeningerne.
Fra DAF Midt/Vest´s område er medlemsvalgt repræsentant i DAF’s repræsentantskabs: Arne Skovbo, Viborg
og formand Johan Winther Rasmussen, Stoholm (nyvalgt ultimo 2015).
2016:
I 2016 forventes der afholdt 5-6 medlemsmøder i årets løb.
Foreløbig er afholdt:
 Coloplast i Thisted og Investtech i Viborg med god tilslutning.
Møder under planlægning:
April/maj møde om Arv og Testamente, samt i løbet af året - Saxo Bank - Coloplast - Grundfos - Flex Funding Vestas - m.fl. med ret til ændringer.
Aktionæren udkommer 9 gange årligt. På hjemmesiden www.shareholders.dk kan man holde sig informeret
om aktiviteter og se artikler, analyser, investorværktøjer og meget andet.
Der udsendes også nyhedsmails med nyheder, artikler, analyser og møder i lokalforeningerne.
DAF hovedforening afholder 7. juni Investormesse i Aarhus. DAF hovedforening laver nu 4 Investormesser
(Investor Dagen) med deltagelse af børsnoterede selskaber, investeringsforeninger, rådgivere og øvrige
udbydere af finansielle produkter og ydelser. Investordagene afholdes i 2016 i København, Odense og Aarhus.
Medlemmer i DAF har normalt gratis adgang.
Investorskolens kursusprogram består pt. af 8 selvstændige aftenkurser på 3 timer, der også afholdes bl.a. i
Aarhus. Beskrivelse af kurserne og planlagte datoer kan læses på hjemmesiden.
DAF Midt/Vest informerer løbende om arrangementer på hjemmesiden og via mail, som medlemmerne kan
tilmelde sig på www.shareholders.dk
DAF hovedforening:
Hovedbestyrelsen består af 8 medlemmer og med Niels Mengel som formand.
Jens Møller Nielsen er Adm. direktør.
Medlemstallet er i 2015 steget med 5,7%, så foreningen nu har i alt 12.800 medlemmer. DAF modtager ikke
tilskud og forventer et positivt resultat i 2015.
DAF deltager i diverse Høringsudvalg, når der kommer nye love, der påvirker den finansielle verden.
DAF har også repræsentanter i Forbrugerrådet, Fondsrådet, Penge- og pensions-panelet,
Pengeinstitutankenævnet, Realkreditankenævnet.
Dansk Aktionærforening deltager og taler på Generalforsamlinger i børsnoterede virksomheder, ca. 70 i alt.
Det er alt sammen baseret på frivillige kræfter. Dansk Aktionærforening er den eneste organisation, der
varetager private investorernes interesse.
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I kølvandet på konkurser i børsnoterede selskaber har Dansk Aktionærforening været aktiv i dannelsen af
aktionærgrupper (foreninger) der arbejder på at minimere medlemmernes tab i forbindelse med konkurserne.
Det gælder Roskilde Bank, Amagerbanken, Tønder Bank og OW Bunker.
Regnskab for 2015:
Der var i 2015 et overskud på 2.942 kr. mod et underskud på 6.125 kr. i 2014. Foreningen har i 2015 modtaget
medlemstilskud fra hovedforeningen på 6.000 kr. samt et aktivitetstilskud på 15 kr. pr deltager ved
lokalforeningens møder. En samlet indtægt på 20.455 kr. Egenkapitalen er ultimo året på kr.20.081.
Ifølge vort budget forventer vi balance i resultatet for 2016.
Regnskab er underskrevet og godkendt af revisor og bestyrelse.
Sidst men ikke mindst - tak til bestyrelsen for et godt og dynamisk samarbejde.
Bestyrelsen,
DAF Midt/Vest
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