
Obligationsforeningens 50 års 
jubilæum 

Velkommen til foreningens 50 års 
jubilæum 15/11-1966/2016 



En ide fødes 

• Her ser vi hvor foreningen første formand 

    Arne Bjerregaard Hansen boede 

• Arne havde en lille lejlighed på Amager og 
boede under beskedne forhold. 

• Ved siden af sit arbejde som kabelmontør i 
Københavns belysningsvæsen havde Arne et 
fritids job som sælger af forsikringer i 
forsikringsselskabet Baltica. 



Backersvej 86 



Vi ser her kronjuvelen i Københavns 
Energis historie 

• Denne bygning har igennem over 100 år 
dannet rammen for mange gode eventyr. 

• Et af de eventyr vi vil berette om er stiftelsen 
af obligationsforeningen af 1966. 



Indgang via lønporten 



7 Mands beslutning 

• Efter mange overvejelser besluttede 7 mand 
at oprette en forening der havde til formål at 
sikre deres medlemmer et bedre afkast af 
deres opsparing. Et afkast der sammen med 
deres opsparing kunne give lidt ekstra når 
man overgik til tjenestemands pension 



Vognmagergade 8 



Stiftende generalforsamling 

• Foreningens stiftende generalforsamling skete 
      den 15/11 – 1966. Stedet var EI lagerplads på Frederiksborgvej 73 

marketender 
      Tilstede var 7 personer : Der kunne således dannes en bestyrelse på 5 og 2 

revisorer. 
      Arne Bjerregaard Hansen blev valgt som foreningens første formand of 

kasserer. 
      Bestyrelsen bestod af 3 kabelmontører og 1 formand 
      1 kontorbetjent. 
 
      1 formand og en kontorbetjent var revisor. 
 
Den første indbetaling skete 1 april 1967 Via EI personale interesse kontor. 
 
   



Årlige generalforsamlinger 

• Foreningens første generalforsamlinger blev 
afviklet på EI Lagerplads på Frederiksborgvej 
73. 

• Efter en afviklet generalforsamling var der 
tøndeslagning. ( denne tradition er stadig 
bibeholdt i foreningen). 

• Efterfølgende var der kammeratlig samvær 
med lidt af spise.( En snaps og øl kunne ikke 
undværes) 



Vi besøger de steder foreningen 
har afholdt de årlige 
generalforsamlinger 



Her lå EIs lagerplads 

• I dag ligger der bl.a. en 
fakta 



Nyborggade 



Olgasborg 



Kærdammen 



Serapions orden 



DEF København Tikøbgade 



Bank forbindelse 

• Foreningens første bank forbindelse var 
Sjællandske Bank   

• I 1972 blev denne skiftet til AL- Bank med 

    Nørrebro som bankrådgiver. 

    Et forhold der stadig består til gavn for begge 
partner. 

 

 



Billede af AL hovedsæde 



Bestyrelses møder 

• Foreningens bestyrelses møder blev alle 

    holdt på Hulgårdsvej 166. 

 

    Det var ikke alle møder der blev afholdt 
fredsommeligt, der kunne godt være en skarp 

    dialog om foreningens strategi. 



Pakkemøde inden 
generalforsamling 



Stort fremmøde til 
generalforsamlingen 



Tak fordi I lyttede 



Foreningens første mile pæl 

• Den første milepæl i foreningen var at 
passerer 2 MILL. I opsparing. 

• Dette skete i 1986 hvor foreningen fejrede sit 
20 års jubilæum med en stor fest på Hotel 
Richmond. 

• Denne fest var også en anledning til at hylde 
foreningens formand Arne Bjerregaard Hansen 

    for hans arbejde. 



Hotel Richmond 



Nye Tider 

• Der kom nye tider til foreningen i slutningen af 
70 erne. 

• Stigende medlemstal gav også udskiftning 

    i bestyrelsen. 

     I midten af firserne var den gamle bestyrelse 
næsten skiftet ud med nye ansigter og nye 
ideer. 



Tid til overvejelser 

• 1987 afgiv Arne Bjerregaard Hansen ved 
Døden. 

• Dette gav anledning til spørgsmålet om 
foreningens forsættelse. 



1988   ny formand 

• Knud Ougtvig blev valgt som foreningens nye 
formand. 

• Knud blev meldt ind i 1974 

• Valgt som revisor 1976 

• Valgt til bestyrelsen 1978 

• Valgt som næstformand 1982 



Tidens udfordringer 1988/93 

• Tilpasse foreningens vedtægter til tidens krav 

• Stigende medlemstilgang 

• Indbetalinger via Pøk 

• Investerings strategi 

• Afvikling af generalforsamling 

• Regnskabs system 



Alle disse udfordringer blev løst 

• Foreningen har i dag fungerende vedtægter der 
løbende er justeret. 

• Foreningen har i dag et stabilt medlemstal 

• Alle indbetalinger sker i dag via PBS 

• Der ligger en klar defineret strategi for hvorledes 
foreningen skal investerer 

• Generalforsamling bliver afviklet under kendte 
forhold. 

• Foreningen har en kompetent kasserer/solidt 
regnskabs system 

 

 



Formand og kasserer gør klar til 
generalforsamling 



Generalforsamling 



Revisorer i snak om året 
 der er gået 



Vi ser her en glad vinder i årets 
konkurrence 



Bestyrelsen i arbejde 



Så er der gjort klar til spisning 



Så er der klar til procenter på årets 
generalforsamling 



Her er der godt afkast at hente 



30 års jubilæums reception  
15/11-1996 

Frederiksborgvej 73 

Antal medlemmer : 293 

Antal deltagere i reception : 110 

Foreningens formue : 4.500.000.00 kr. 

Årets forrentning : 11,5 % 



År 2000 

• Folketinget har besluttet at privatiserer de 
danske el-selskaber. 

• Foreningen har 319 medlemmer. 

• Vi opretter egen hjemmeside. 

• Bestyrelsen indretter vores vedtægter så vi 
bliver en åben forening. 

• Nye lovkrav medfører nyt regnskabssystem 



40 års jubilæum 

• Foreningen fejrer deres 40 års jubilæum med 
en pragtfest på Hotel Adminralen 

• 120 gæster deltog i en fest der indeholdt alt 
det vi drømmer om at opleve 

• Se nogle billeder fra festen 



Er dette OBLIGATforeningen 



Fest og høj cigarføring 



Ømme fødder- nej da 



40 års jubilæums reception 



Formanden tager imod kommende 
medlemmer 



Besøg i AL-bank hovedsæde 2007 

• I forbindelse med foreningens 45 års 
samarbejde med AL-bank blev foreningens 

    medlemmer inviteret til en rundvisning i AL-
bank museum og efterfølgende galla middag. 

 

Ca. 50 medlemmer deltog i dette flotte 
arrangement 

 



En moderne forening 

• Hvilken forening er obligationsforeningen? 

• Der findes i Danmark ingen anden forening 
med dette foreningskoncept, dette gør at vi er 
unikke og skal leve op til dette. Foreningen er 
100% medlems styret og har ingen bindinger. 
Vi bruger AL-bank som seriøs 
samarbejdspartner 

    for at sikre medlemmernes bedst muligt 
afkast med baggrund i størst mulige sikkerhed. 



Hvor kan man finde foreningen 

• Foreningen gør brug af alle de moderne 
medier. 

 

• Foreningen har egen hjemmeside, der giver 
fuld information. www.obl1966.dk 

 

• Foreningen kan findes på Facebook i egen 
lukket gruppe 

http://www.obl1966.dk/
http://www.obl1966.dk/


Her en lille oversigt over 
foreningen i tal gennem 50 år 



Medier 

• www.obl1966.dk 

 

• Facebook 

 

http://www.obl1966.dk/
http://www.obl1966.dk/


En typisk generalforsamling 

• 5 min til pause 

 

 

• I kan bare komme 

 



Ingen generalforsamling uden 
Peters 

• Konkurrence 

 

• Katten af tønden 



Tak til jer alle for jeres kig 

• Foreningen siger tak til jer alle og håber at i vil 
være med til at bringe foreningen frem til 
vores næste mål som er 75 års jubilæum. 

 

• En tak til jer alle fra bestyrelsen i 
obligationsforeningen af 1966 

• Med venlig hilsen 

• Knud Ougtvig/Formand 


