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Her finder du "danmark"

Hjemmeside: 
sygeforsikring.dk

"dit danmark":
dit-danmark.dk

Telefon: 
70 10 90 70
 
Telefonerne er åbne:
Mandag-onsdag kl. 8.30-15.30
Torsdag kl. 8.30-17.00
Fredag kl. 8.30-14.00

Kontorer:
Jylland
• Stormgade 90, 6700 Esbjerg
• Nørregade 1,  6100 Haderslev
• Fonnesbechsgade 3, 
  7400 Herning
• St. Voldgade 10,  
  8900 Randers C
• Nørretorv 2 G,  7100 Vejle
• Vesterbro 54,  9000 Aalborg
• Søndergade 76,  8000 Aarhus C

Øerne
• Sophie Brahes Gade 50, 
  3000 Helsingør
• Palægade 7, 1261 København K
• Vestergade 65, 5000 Odense C
 
Kontorerne er åbne:
Mandag-onsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag kl. 10.00-14.00

d-nyt udgives af: 
Sygeforsikringen "danmark"
Palægade 5
1261 København K

Ansvarshavende redaktør:
Lone Ellersgård
Grafisk tilrettelægning: Parabole 
Tryk: Bording 
Oplag 653.000 ISSN 0109-4750
d-nyt udkommer fire gange årligt.

VARSEL:

Ny pris på 
børneforsikringer

Prisen på de børneforsikringer, 
som "danmark" udbyder i sam-
arbejde med If Skadeforsikring, 
bliver ligesom forsikringssum-
merne indeksreguleret fra 
årsskiftet. Ellers er der ikke tale 
om ændringer hverken i det 
gamle produkt Børneforsikring 
eller de nye produkter: 

•  Børn Kombi, Børn Sygdom 
   og Børn Ulykke

Forsikringssummerne hæves 
fra 1. januar 2017 til følgende:

•  Varigt mén: 
   846.000 kr. 
•  Nedsat erhvervsevne:   
   563.000 kr. 
   (Kun Børneforsikring)

Nye priser fra 1. januar 2017:
Inklusive afgift på 1,1 % til staten. 

 Årligt Pr. kvartal

Børneforsikring 1.260 kr.  315 kr. 

Børn Kombi 936 kr.  234 kr.

Børn Sygdom: 588 kr.  147 kr. 

Børn Ulykke: 428 kr. 107 kr.  

Børn Ulykke 1. år 376 kr.    94 kr. 

VARSEL:
Rykkergebyr 

stiger 5 kr.

Fra den 1. januar 2017 

hæver "danmark" rykker-

gebyret fra 90 kr. til 95 kr. 

på grund af stigende udgif-

ter til porto. 

Rykkergebyret opkræves 

alene hos de medlemmer, 

der ikke betaler kontin-

gent til tiden. 

"danmark" op-

kræver gebyr-

et,  når der 

bliver sendt 

en rykker.  
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VARSEL:

Nye kontingenter  

De nuværende og de nye 
kvart- og helårlige kontingen-
ter for medlemskab i de for-
skellige grupper er vist i ske-
maet. 
  
Flere udgifter til 
tandbehandling
Den primære årsag til at hæve 
kontingentet for Gruppe 1, 
Gruppe 5 og Gruppe S er 
stigende udgifter til tand-
behandling. 

Udgifterne til tandbehandling 
er - som de danske regioner 
har meldt ud tidligere i år - 
steget efter den nye overens-
komst med tandlægerne om 
rød-gul-grøn-kategorisering er 
trådt i kraft.

De ændrede tilskud
På side 4-5 kan du læse om de
tilskud, som ændres fra års-
skiftet. Der er blandt andet 
nye tilskud til tandregulering 
og ændringer i en række til-
skud til f.eks. fysioterapi, jorde-
moder, akupunktur og zone-
terapi samt til høreapparater 
til Gruppe 5.

Sidst, men ikke mindst, er det 
værd at bemærke, at der er 
forhøjede tilskud til behandling 
hos psykolog.

Overblik over tilskud
En samlet oversigt over tilskud 
fra1. januar 2017 finder du på: 
sygeforsikring.dk/tilskud.   

 ”          Fra den 1. januar 2017 stiger kontingentet for 
Gruppe 1, Gruppe 5 og Gruppe S med henholdsvis 
13 kr., 3 kr. og 3 kr. Kontingentet for Gruppe 2 og 
Basis-Sygeforsikring er uændret.

Varsel af nye kontingenter fra 1. januar 2017 i hele kr.
Inklusive afgift på 1,1 % til staten.

Gruppe 5

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe S

Basis-
Sygeforsikring

2016 kvartal

352 kr.

803 kr.

1.024 kr.

363 kr.

99 kr.

2017 kvartal

355 kr.

816 kr.

1.024 kr.

366 kr.

99 kr.

2016 årligt

1.408 kr.

3.212 kr.

4.096 kr.

1.452 kr. 

396 kr.

2017 årligt

1.420 kr.

3.264 kr.

4.096 kr.

1.464 kr.

396 kr.

"danmark" holder 
lukket mellem jul
og nytår
Det vil sige fra den 26. de-
cember til og med fredag 
den 30. december 2016.
Men dit-danmark.dk er 
åbent hele døgnet og alle
dage. 

Hvis du logger på med 
NemID, kan du se og
ændre f.eks. det konto-
nummer, du ønsker dine 
tilskud udbetalt til, og 
meget mere. 
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Gruppe 1   1 2 2 5  5

Ændringer i 2017 er vist med fed 2016 2017 2016 2017 2016 2017

TANDBEHANDLING
Parodontalbehandling
Tandrodsrensning (inkl. laser) 50 % af egenudgiften, dog maks. 55 kr.  55 kr. 55 kr. 55 kr. 55 kr. 55 kr.

Tandregulering
Aftageligt retentionsapparatur pr. kæbe 600 kr. 600 kr. 600 kr. 600 kr. 600 kr. 600 kr.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud 
til aftageligt retentionsapparatur på  - 1.200 kr. - 1.200 kr. - 1.200 kr.
Fast retentionsapparatur pr. kæbe 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr. 300 kr.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud 
til fast retentionsapparatur på - 600 kr. - 600 kr. - 600 kr.
Clear Aligner skinner i overkæbe eller underkæbe 
50 % af egenudgiften, dog maks. pr. skinne - 20 kr. - 20 kr. - 20 kr.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet 
tilskud til Clear Aligner skinner i hver kæbe på - 600 kr. - 600 kr. - 600 kr.

FYSIOTERAPI 

Opfølgende træningsterapi 50 % af egenudgiften, dog maks. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr. 30 kr.

PSYKOLOG

Psykologhjælp henvisningsårsag 1-11 uden offentligt tilskud 
1-2 personer   200 kr. 300 kr. 200 kr. 300 kr. 200 kr. 300 kr.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til 
psykologhjælp omfattet af henvisningsårsag 1-11 på 4.800 kr. 7.200 kr. 4.800 kr. 7.200 kr. 4.800 kr. 7.200 kr.

Psykologhjælp uden for henvisningsårsag 1-11 
for medlemmer under 18 år    
Individuel/topersoners konsultation:      
for medlemmer under 18 år 200 kr. 300 kr. 200 kr. 300 kr. 200 kr. 300 kr. 
Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud 
til psykologhjælp uden for henvisningsårsag 1-11 til medlemmer 
under 18 år på  1.600 kr. 2.400 kr. 1.600 kr. 2.400 kr. 1.600 kr. 2.400 kr.

NÅLEAKUPUNKTUR

1. konsultation 30 % af egenudgiften, dog maks.  110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr.
Normalbehandling 30 % af egenudgiften, dog maks. 70 kr. 75. kr. 70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr.
1. konsultation rygeafvænning (kræver ikke forudgående lægeligt  
stillet diagnose) 30 % af egenudgiften, dog maks.  110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr.
Normalbehandling rygeafvænning (kræver ikke forudgående 
lægeligt stillet diagnose) 30 % af egenudgiften, dog maks. 70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr.

Nåleakupunktur kombineret med zoneterapi      
1. konsultation 30 % af egenudgiften, dog maks. 110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr.
Normalbehandling 30 % af egenudgiften, dog maks.  70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til 
nåleakupunktur/nåleakupunktur kombineret med zoneterapi på 670 kr. 715 kr. 670 kr. 715 kr. 670 kr. 715 kr.

Varsel af ændrede tilskud i 2017
Her er kun vist de tilskud, som ændres fra den 1. januar 2017. En samlet oversigt over de tilskud, 

"danmark" giver til  forskellige behandlinger, finder du på sygeforsikring.dk/tilskud.
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Gruppe 1  1 2 2 5  5

Ændringer i 2017 er vist med fed 2016 2017 2016 2017 2016 2017

ZONETERAPI      

1. konsultation - zoneterapi på fødder
- 30 % af egenudgiften, dog maks.  110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr. 
Normalbehandling - zoneterapi på fødder 
- 30 % af egenudgiften, dog maks.  70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr.

Zoneterapi kombineret med nåleakupunktur      
1. konsultation - zoneterapi på fødder 
- 30 % af egenudgiften, dog maks.  110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr. 110 kr. 115 kr.
Normalbehandling - zoneterapi på fødder 
- 30 % af egenudgiften, dog maks.  70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr. 70 kr. 75 kr.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til 
zoneterapi/zoneterapi kombineret med nåleakupunktur på 670 kr. 715 kr. 670 kr. 715 kr. 670 kr. 715 kr.

HØREAPPARATER

Ved køb af høreapparat af godkendt, privat forhandler af 
høreapparater erstattes pr. apparat inkl. tilpasning og 
ørepropper 50 % af egenudgiften, dog maks. 1.500 kr. 1.500 kr. 1.500 kr. 1.500 kr. 750 kr. 1.000 kr. 
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til 
høreapparater på 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 1.500 kr. 2.000 kr.

JORDEMODER      

Fødselsforberedelse på hold 30 % af egenudgiften, dog maks. - 150 kr. - 150 kr. - 150 kr.

NYT TIL GRUPPE 2:
Ultralydsundersøgelser 
og -scanninger
Fra den 1. januar 2017 hæver "danmark" 
tilskud til ultralydsundersøgelser 
- herunder ultralydsscanning udført af 
speciallæge (bortset fra speciallæge i 
almen medicin) til 50 % af egenbetalin-
gen, dog maks. 350 kr.

Dermed er tilskuddets størrelse til de 
forskellige ultralydsundersøgelser ens 
- uanset speciale.
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VARSEL:

Små justeringer på 
rejseforsikring  

Ændringer med afsæt 
i ønsker
Ifølge Bupa Global Travel er 
formålet med ændringerne i 
betingelserne fra årsskiftet dels 
at tydeliggøre, hvad rejseforsik-
ringerne dækker, når uheldet 
er ude. Dels at imødekomme 
ønsker om færre krav til doku-
mentation for de udgifter, som 
man typisk har, når man har 
brug for at få dækning fra sin 
rejseforsikring. 

Faste beløb i stedet for 
kvittering
I stedet for krav om dokumen-
tation af udgifter og besværet 
med at indsende og behandle
kvitteringer for mindre ud-
giftsposter, så er det i de nye 
betingelser i stedet præciseret, 
hvor mange kroner, der bliver 
udbetalt i døgnet til f.eks. for-

 ” 
plejning og lokal transport 
- uden dokumentation. 

Flere områder ændres
Ændringerne er ikke blot fore-
taget i afsnittet Syge- og hjem-
transport til offentlige behand-
lingssteder, men også i afsnit-
tene Sygeledsagelse, Erstat-
ningsrejse, Indhentning af rejse-
rute, Evakuering, Hjemkaldelse 
og Returrejse. Det vil sige, der
er foretaget ændringer i be-
tingelserne i §§ 6,7, 8, 9, 10, 11 
og 12. 

Se de nye betingelser
De nye ændrede betingelser 
for Rejse Europa, Rejse Euro-
paPlus og Rejse Verden træder 
i kraft fra den 1. januar 2017. 
Du finder de nye betingelser på 
sygeforsikring.dk/forsikringsbe-
tingelser.

         Prisen er uændret på de rejseforsikringer, som 
"danmark" udbyder i samarbejde med Bupa Global Travel. 
Til gengæld sker der nogle ændringer i betingelserne fra 
årsskiftet, som skulle gøre det nemmere og hurtigere at få 
sine udgifter dækket, hvis uheldet er ude på rejsen.

"danmark" oppe på: 

2,4 mio. 
medlemmer 
Flere og flere er blevet 
medlem af Sygeforsikrin-
gen "danmark". 

De seneste tal viser en 
fortsat vækst, selvom flere 
end 41 % af den sygesik-
rede befolkning i landet 
allerede er medlem. 

Vækst på 36.000
De første 9 måneder i 
2016 nåede den samlede 
stigning i antal medlem-
mer op på næsten 36.000. 
Det overgår væksten i den 
tilsvarende periode de 
senere år.  

Væksten i det samlede an-
tal medlemmer betyder, at 
"danmark" nu tæller flere 
end 2,4 mio. medlemmer. 



november 2016 d-nyt  ♥ Side 7

Både og… 
Ændringerne af  VKS-tilvalget, 
der både omfatter forbedrin-
ger af dækningen og samtidig 
nogle skærpelser, fremgår af 
betingelserne i §§ 2, 5, 7, 8, 9 og 
12. Her kort om de væsentlige 
ændringer, der sker fra års-
skiftet.

Fordele: Fra en til to 
kræftdiagnoser
Blandt forbedringerne kan 
blandt andet nævnes, at der vil 
kunne ske udbetaling for op til 
to kræftdiagnoser i forsikrings-
tiden - mod tidligere kun en.  
Det er dog en betingelse 
for udbetaling til den anden 
kræftdiagnose, at der er gået 
mindst 10 år, siden den første 
kræftdiagnose i forsikrings-
tiden blev stillet. Det er des-
uden en betingelse for anden 
udbetaling, at der ikke er kon-
stateret tilbagefald (recidiv) af 
kræftdiagnosen i 10-årsperio-
den. 

Diagnosen ”Kronisk hjertesvigt 
med indoperation af ICD/
CRT-enhed” vil fra årsskiftet 
også dække ved indoperation 
af langtidsholdbar mekanisk 
hjertepumpe.

Diabetes type 1 for børn
En anden og væsentlig forbed-
ring af  VKS-dækningen gælder 
børn. Fra den 1. januar 2017 vil 
børn med tilvalget  VKS nemlig 
også være dækket, hvis de får 

konstateret Diabetes type 1. 
En sygdom, som de senere år
har ramt et stigende antal børn
og unge. 

Skærpede krav
Til gengæld rummer de ændre-
de betingelser også nogle skær-

VARSEL:

Ændringer af tilvalget VKS

1. januar 2017:  

Slut med fælles rabat  
          Fra årsskiftet giver "danmark" ikke længere 10 kr. i   
          rabat for sparet opkrævning, når flere voksne vælger 
at være på én fælles police. Til gengæld er der fortsat rabat 
til de medlemmer, som vælger at betale kontingent til "dan-
mark" hel- eller halvårligt i stedet for kvartalsvist, også hvis 
man står på en fælles police.

Rabatten for halvårlig frem for kvartalsvis betaling af kon-
tingent til "danmark" er 20 kr. om året. Til medlemmer, der
vælger at betale kontingent for et helt år ad gangen, er 
rabatten 30 kr. om året.

pede krav og præciseringer. 
F.eks. vil diagnosekravene un-
der ”Kræft” for essentiel trom-
bocytose, polycytæmia vera 
og myelofibrose alene være 
dækket, hvis de er behandlings-
krævende. Det gælder både 
voksne og børn.   

For ”Følger efter hjerne- eller 
hjernehindebetændelse” og 
”Følger efter Borreliainfektion 
eller Tick Borne Encephalitis 
(TBE)”, vil der fra årsskiftet 
være krav om en méngrad på 
mindst 8 % efter Arbejds-
skadestyrelsens méntabel for, 
at VKS-tilvalget dækker. 

Prisen stiger 10 kr.
Tilvalget VKS har kostet det 
samme gennem mange år, men 
fra årsskiftet sættes prisen op 
med 10 kr. i kvartalet til 230 kr.

 ”          Fra årsskiftet ændres forsikringsbetingelser for tilvalget VKS, som "danmark" 
udbyder i samarbejde med Forenede Gruppeliv (FG). De ændrede betingelser rummer 
både forbedringer og skærpelser.

De ændrede forsikrings-

betingelser på VKS-

tilvalget finder du på 

sygeforsikring.dk. 

 ” 
VARSEL
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Ring når det er bedst:

Vælg tidspunkt og spar tid 

Der er forskel på, hvor mange 
der ringer ind til "danmark". 
Generelt er der størst travl-
hed de første dage efter nytår 
og tilsvarende de første dage 
efter påske. På oversigten her 
kan du også se, hvilke tids-
punkter på dagen der er flest 
opringninger, og hvilke tids-
punkter i løbet af ugen, hvor 

du har lettere ved at komme 
direkte igennem. 

Undgå de mørkerøde tidsrum 
og vælg i stedet at ringe til 
"danmark" i et af de tidsrum 
med en lysere markering. Her 
er det nemmere at komme 
igennem på telefonen uden 
ventetid.

HUSK:  

Ikke mere 
automatisk 
brev om 
tilskud  
Som nævnt i forrige d-nyt, 
så stopper "danmark" fra 
den 1. december 2016 
med automatisk at sende 
en oversigt over udbetalt 
tilskud med posten. Det 
forventes - med de nye 
priser på porto - at give 
besparelser på flere mio. 
kr. om året. Og lavere om-
kostninger giver mulighed 
for højere tilskud.

Hvis du henvender dig til 
"danmark"og beder om 
det, så kan du dog fortsat 
få tilsendt oversigten med 
posten. 

Find selv oplysningerne  
På din kontooversigt fra 
banken fremgår det, hvor 
meget du har fået i tilskud 
fra "danmark". Ønsker du
mere detaljerede oplys-
ninger, om hvordan til-
skuddet er beregnet, så 
kan du finde oplysninger-
ne på dit-danmark.dk. 

De medlemmer, vi har 
e-mailadresse på, og som 
ønsker det, får besked på 
e-mail, når der er indsat 
tilskud på deres bank-
konto.

Du kan logge dig ind på
dit-danmark.dk med 
NemID og se, hvad du har 
fået udbetalt. Har du brug 
for hjælp, så kontakt os. 

"danmark"s telefoner er åbne:
Mandag-onsdag: Kl. 8.30-15.30, torsdag: Kl. 8.30-17.00 
og fredag: Kl. 8.30-14.00 

VARSEL:

Nyt gebyr ved opsigelse
           Fra den 1. januar 2017 opkræver "danmark" et
           gebyr på 250 kr. til dækning af udgifter til admini-
stration, hvis man opsiger sin Basis-Sygeforsikring efter min-
dre end 12 måneders medlemskab. 
I de andre grupper ligger gebyret for at opsige inden for de 
første 12 måneders medlemskab i størrelsesordenen 500 - 
1.000 kr. 
På sygeforsikring.dk/gebyrer finder du en samlet oversigt. 

 ” 

Bedst              Næstbedst              Travlt

Kl.  8.30-9.00

Kl.  9.00-10.00

Kl. 10.00-11.00

Kl. 11.00-12.00

Kl. 12.00-13.00

Kl. 13.00-14.00

Kl. 14.00-15.00
Kl. 15.00-15.30

Kl. 15.30-17.00

Mandag     Tirsdag     Onsdag     Torsdag     Fredag
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Du kan deltage på alle møder-
ne, men har dog kun stemme-
ret på mødet i den kreds eller 
det lokalområde, du bor i.

For at få adgang til medlems-
møderne skal du medbringe 
bevis for, at du er medlem af 
"danmark". Det seneste indbe-
talingskort, et kontoudtog eller 
en oversigt fra Betalingsservice 
gælder som bevis. Du kan også 
bestille et medlemsbevis på dit 
afdelingskontor, eller du kan gå 
ind på dit-danmark.dk og klikke 
på Udskriv medlemsbevis.

Fælles regler
Der gælder følgende fælles reg-
ler for samtlige medlemsmøder: 

•  Forslag til valg af repræsen- 
tanter og suppleanter skal være
anmeldt skriftligt til lokal- 
bestyrelsen og modtaget på 
det lokale afdelingskontor   
senest syv dage før mødet 
holdes.

•  For at kunne vælges som re-
præsentant eller suppleant skal 
man bo i det geografiske om-
råde, som er beskrevet ud for 
hvert enkelt møde i dette d-nyt.

•  For at kunne stille op som re-
præsentant eller suppleant skal 
man være foreslået af lokalbesty-

Indkaldelse:

Medlemsmøder i 2017
På denne og de følgende sider kan du se tid og sted for medlemsmøderne. 

Oversigten i dette nummer 

af d-nyt gælder som officiel 

mødeindkaldelse. 

Hvis vi har din e-mailadresse, 

vil du få en indkaldelse på 

e-mail. Dagsorden for møderne

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning om 
    "danmark"s virksomhed 
    i det foregående år.

3.  Valg af kredsens 
    repræsentanter og 
    suppleanter.

4.  Behandling af forslag 
    fra lokalbestyrelsen 
    og/eller medlemmer.

5.  Eventuelt.

Denne dagsorden gælder 
for alle ordinære med-
lemsmøder i 2017.

relsen eller af mindst fem med-
lemmer fra det geografiske om-
råde, hvorfra man som kandidat 
kan vælges. Et medlem kan kun 
være stiller for én kandidat.

•  Forslag, som ønskes behand-
let på et medlemsmøde, skal 
være modtaget i "danmark"  
senest 15. november 2016. For-
slag sendes via dit-danmark.dk.

•  Lokalafdelingens vedtægter 
findes på "danmark"s hjemme-
side. Du kan også få vedtæg-
terne tilsendt sammen med en 
oversigt over valgte repræsen-
tanter ved at henvende dig til 
det afdelingskontor, der betje-
ner den enkelte lokalafdeling 
af "danmark". 

Adresser på lokalkontorerne 
findes under hver lokalafdeling. 
Det fælles telefonnummer er 
70 10 90 70.
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Palægade 7, 1261 København K 

       Albertslund, Bornholm, 
Brøndby, Dragør, Frederiksberg, 
Glostrup, Hvidovre, Høje Tå-
strup, Ishøj, København, Rød-
ovre, Tårnby og Vallensbæk 
kommuner. Der er medlems-
møde onsdag den 25. januar 
2017 kl. 17.00 på: 
Glostrup Parkhotel
Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.
På mødet skal der vælges 20 
repræsentanter og op til 8 sup-
pleanter.

Sophie Brahes Gade 50, 
3000 Helsingør

       Lokalkreds 1:  Allerød, 
Egedal, Fredensborg, Frederiks-
sund, Gribskov, Halsnæs, Helsin-
gør, Hillerød og Hørsholm kom-
muner. Der er medlemsmøde 
mandag den 23. januar 2017 
kl. 19.30 på: 
FrederiksborgCentret
Milnersvej 39, 3400 Hillerød.
På mødet skal der vælges 9 
repræsentanter og op til 6 sup-
pleanter.

       Lokalkreds 2: Ballerup, 
Furesø, Gentofte, Gladsaxe, 
Herlev, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal kommuner. Der er 
medlemsmøde onsdag den 
1. februar 2017 kl. 19.30 på: 
Scandic Eremitage
Lyngby Storcenter
Klampenborgvej 230
2800 Lyngby.
På mødet skal der vælges 9 
repræsentanter og op til 6 sup-
pleanter.

København

Nordsjælland

Sophie Brahes Gade 50, 
3000 Helsingør 

       Lolland-Falster kredsen: 
Guldborgsund og Lolland kom-
muner. Der er medlemsmøde 
torsdag den 26. januar 2017
kl. 19.00 på: 
Hotel Falster
Stubbekøbingvej 150
4800 Nykøbing F.
På mødet skal der vælges 2 re-
præsentanter og 3 suppleanter.

 Roskilde kredsen: Greve, 
Køge, Lejre, Roskilde, Solrød 
og Stevns kommuner. Der er 
medlemsmøde mandag den 
30. januar 2017 kl. 19.00 på: 
Comwell Køge Strand
Strandvejen 111, 4600 Køge.
På mødet skal der vælges 7 re-
præsentanter og 7 suppleanter.

 Vestsjælland kredsen: Hol-
bæk, Kalundborg, Odsherred, 
Ringsted, Slagelse og Sorø kom-
muner. Der er medlemsmøde 
torsdag den 2. februar 2017
kl. 19.00 på: 
Hotel Frederik den II
Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse.
På mødet skal der vælges 7 re-
præsentanter og 6 suppleanter.

 Storstrøm Nord kredsen: 
Faxe, Næstved og Vordingborg 
kommuner. Der er medlems-
møde mandag den 6. februar 
2017 kl. 19.00 på: 
Holberggård, Strandgaardsvej 8
4760 Vordingborg.
På mødet skal der vælges 4 re-
præsentanter og 4 suppleanter.
 

Vestergade 65, 5000 Odense C

  Kreds 1: Nordfyn, Middel-
fart og Assens kommuner. 
Der er medlemsmøde onsdag 
den 8. februar 2017 kl. 19.00 på: 
HUSET,  Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart.
På mødet skal der vælges 4 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

  Kreds 2: Odense, Nyborg 
og Kerteminde kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 7. februar 2017 kl. 19.00 på: 
TREFOR Park, Højstrupvej 7B
5200 Odense V.
På mødet skal der vælges 9 re-
præsentanter og 3 suppleanter.

  Kreds 3: Faaborg-Midtfyn, 
Svendborg, Langeland og Ærø
kommuner. Der er medlems-
møde mandag den 6. februar
2017 kl. 19.00 på: 
Kulturhus Svendborg Borger-
forening, Ramsherred 4,
5700 Svendborg. 
På mødet skal der vælges 4 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

Nørregade 1, 6100 Haderslev 
Stormgade 90, 6700 Esbjerg 
Nørretorv 2 G, 7100 Vejle 

 Kreds 1: Haderslev, Søn-
derborg, Tønder og Aabenraa 
kommuner. Der er medlems-
møde torsdag den 26. januar 
2017 kl. 19.30 på: 
Hotel Norden, Storegade 55
6100 Haderslev
På mødet skal der vælges 6 re-
præsentanter og 1 suppleant.

FynSjælland/
Lolland-Falster

Syd- og 
Sønderjylland



november 2016 d-nyt  ♥ Side 11

 Kreds 2: Billund, Esbjerg, 
Fanø, Varde og Vejen kommuner. 
Der er medlemsmøde onsdag 
den 1. februar 2017 kl. 19.30 på: 
Hotel Svanen, Nordmarksvej 8
7190 Billund.
På mødet skal der vælges 6 re-
præsentanter og 1 suppleant.

 Kreds 3: Fredericia, Kolding
og Vejle kommuner. Der er 
medlemsmøde torsdag den 
9. februar 2017 kl. 19.30 på:
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
På mødet skal der vælges 6 re-
præsentanter og 1 suppleant.

Søndergade 76, 8000 Aarhus C 
St. Voldgade 10, 8900 Randers C

       Aarhus kredsen: Aarhus 
kommune. Der er medlems-
møde torsdag den 26. januar 
2017 kl. 18.00 på: 
Scandic Aarhus City, 
Østergade 10, 8000 Aarhus C.
På mødet skal der vælges 7 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

       Randers kredsen: Favrskov, 
Norddjurs, Randers og Syddjurs 
kommuner. Der er medlems-
møde tirsdag den 31. januar 
2017 kl. 18.00 på 
Restaurant Skovbakken, 
Østervangsvej 1, 8900 Randers C.
På mødet skal der vælges 6 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

 Horsens kredsen: Heden-
sted, Horsens, Odder, Samsø 
og Skanderborg kommuner. 
Der er medlemsmøde onsdag 
den 1. februar 2017 kl. 18.00 på: 
Scandic Bygholm Park
Schüttesvej 6, 8700 Horsens.
På mødet skal der vælges 5 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

Østjylland

Der er arrangeret bus med afgang 
kl. 17.30 foran banegården i Hor-
sens. Bussen kører retur til bane-
gården efter medlemsmødet.

Fonnesbechsgade 3, 
7400 Herning

       Kreds 1:  Viborg og Silke-
borg kommuner. Der er med-
lemsmøde onsdag den 1. febru-
ar 2017 kl. 19.30 i:
Arena Midt Kjellerup
Hasselvej 15, 8620 Kjellerup. 
På mødet skal der vælges 7 re-
præsentanter og 4 suppleanter.

Der er mulighed for gratis bustrans-
port fra henholdsvis Viborg og Silke-
borg. Bustransport kræver tilmelding 
til kontoret i Herning senest den 25. 
januar 2017.

       Kreds 2: Lemvig, Holstebro, 
Struer og Skive kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 24. januar 2017 kl. 19.30 på: 
Hotel Schaumburg
Nørregade 26, 7500 Holstebro.
På mødet skal der vælges 5 re-
præsentanter og 3 suppleanter.

       Kreds 3: Ringkøbing-Skjern, 
Herning og Ikast-Brande kom-
muner. Der er medlemsmøde 
torsdag den 26. januar 2017 
kl. 19.30 på:
Hotel Dalgas,
Storegade 2, 7330 Brande.
På mødet skal der vælges 7 re-
præsentanter og 4 suppleanter.

Der er mulighed for gratis bus-
transport fra Herning. Bustrans-
port kræver tilmelding til kontoret 
i Herning senest den 19. januar 
2017.

Vesterbro 54, 9000 Aalborg   

       Kreds 1: Frederikshavn, 
Hjørring, Brønderslev og Læsø 
kommuner. Der er medlems-
møde torsdag den 2. februar
2017 kl. 19.30 på: 
Restaurant Møllehuset, 
Skovalléen 45, 
9900 Frederikshavn. 
På mødet skal der vælges 5 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

       Kreds 2:  Aalborg kom-
mune. Der er medlemsmøde 
tirsdag den 31. januar 2017 
kl. 19.30 på:
Phønix Hotel 
Vesterbro 77, 9000 Aalborg.
På mødet skal der vælges 7 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

       Kreds 3: Mariagerfjord, 
Rebild og Vesthimmerland kom-
muner. Der er medlemsmøde 
torsdag den 19. januar 2017 
kl. 19.30 på:
Rold Storkro
Vælderskoven 13
9520 Skørping.
På mødet skal der vælges 3 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

       Kreds 4:  Thisted, Jammer-
bugt og Morsø kommuner. 
Der er medlemsmøde tirsdag 
den 17. januar 2017 kl. 19.30 på:
Hotel Thisted, 
Frederiksgade 16, 7700 Thisted.
På mødet skal der vælges 3 re-
præsentanter og 2 suppleanter.

Midt- og Vestjylland

Nordjylland



Har vi dit kontonummer?
Du kan tjekke, rette eller til-
føje det kontonummer, du øn-
sker pengene overført til via 
dit-danmark.dk - døgnet rundt 
og alle ugens dage. Du skal blot 
logge dig på dit-danmark.dk 
med din NemID. 

NemID giver adgang til både 
at tilmelde og ændre konto-
nummer og e-mailadresse på 
policen. Hvis du alligevel logger 

Udbetaling af tilskud:

Slut med check 

dig ind med din NemID, så er 
det hurtigt samtidig at tjekke 
og eventuelt tilføje din e-mail-
adresse og krydse af for den 
tilladelse, du vil give "danmark" 
til at benytte den.

Sparer både tid og penge
Din e-mailadresse og tilladelse
til at benytte den, giver "dan-
mark" mulighed for at infor-
mere dig både billigere og hur-
tigere, end det er muligt med 
almindelig post.

Vi hjælper gerne
Har du brug for hjælp, så kon-
takt et af "danmark"s kontorer. 

Alternativt kan du sende dit 
kontonummer med alminde-
lig post. Hvis du vælger dén 
løsning, så husk at vi skal 
have din underskrift og dit 
cpr-nummer, så vi kan se, 
hvem du er.   

 ”          Pengeinstitutterne stopper med at udstede og 
indløse check. Derfor stopper "danmark" også med at 
udbetale tilskud på check fra 1. december 2016. Fremover 
overfører "danmark" dine tilskud til NemKonto eller 
det kontonummer, du har givet os.

Tal fra "danmark": 

96 % melder sig ind online   
96 % af alle, der søger om at 
blive optaget som medlem 
af "danmark", gør det online. 
Det vil sige fra pc, tablet eller
mobil.

Tallet er fortsat stigende. I 
2014 var det 92 %, i 2015 94 % 
og i dag er andelen af digitale 
ansøgninger om medlemskab 
af "danmark", som nævnt, helt 
oppe på 96 %. 

6-7.000 dagligt online
2,4 mio. gange om året logger 
ét af "danmark"s medlemmer 
sig på dit-danmark.dk. Det 
svarer til, at 200.000 medlem-
mer hver måned logger sig 
ind, eller at der gennemsnitligt 

er 6-7.000 medlemmer, som 
logger sig ind hver eneste dag 
året rundt.

Stor variation
Antallet af logins varierer dog 
en del fra dag til dag. På travle 
dage er der målt op til næsten 
30.000 logins, mens der på en 

”kedelig lørdag” kan være helt 
ned til 3.000 medlemmer, som 
finder anledning til at logge sig 
ind på dit-danmark-dk.

Det sker online
Er du i tvivl, om hvilken gruppe 
du er medlem af, eller hvilke 
tilvalg du er omfattet af, kan du 
finde det på dit-danmark.dk. 

Vil du skifte til en anden grup-
pe, så kan du gøre det på 
dit-danmark.dk. Og ønsker du 
at ændre dit kontonummer 
eller din e-mailadresse, så er 
det også her, du kan gøre det, 
når du har logget på med din 
NemID.


