FORSIKRING

»Der er således ikke taget stilling til, hvorvidt dette tætte samarbejde
mellem forsikringsselskaberne bliver udnyttet til at skabe en såkaldt
dominerende stilling i markedet.«
– Erik S. Rasmussen, CAD

»Taksatorringen er jo en slags indkøbsforening, og disse er anerkendt de fleste steder – også
blandt vore medlemmer. Det kan jo ikke nytte noget, at vi elsker indkøbssamarbejde, når det er til
vores egen fordel, men afskyr det, når vi er leve-

randører. Vi må hurtigst muligt erkende at forsikringsselskaberne er vores kunder, og hvis de opfører sig på en måde, som dele af autobranchen ikke
kan lide, kan man jo bare lade være med at arbejde
for dem,« siger Preben Kjær, hvis bestyrelse i maj
vil overveje, om foreningen fortsat vil deltage i lignende sager.
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