
  

GF TrekantOmrådet 
CVR 13586195 (F.M.B.A.) 

Strevelinsvej 14, Erritsø, 7000 Fredericia – Butikstorvet 6 B, 7190 Billund – Buen 2 A, 6000 Kolding 
7592 3655    

trekantomraadet@gfforsikring.dk – www.gftrekantomraadet.dk 
* 

GF Forsikring a/s – www.gfforsikring.dk 

 

 

59. Ordinære Generalforsamling 
GF TrekantOmrådet 

12. april 2023 kl. 19.30 
På Trinity Hotel og Conference Center 

Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia 

 

Velkomst ved bestyrelsesformand Jens-Peter Riis Jensen 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

  Bestyrelsen foreslår advokat Søren Frandsen 

 

 2. Bestyrelsens beretning v/Jens-Peter Riis Jensen 

 

 3. Fremlæggelse af regnskaber 

  a. Bilskaderegnskabet v/Jens-Peter Riis Jensen 

  b. Klubbens Årsrapport v/Steffen Kjær Rasmussen, pwc  

 

 4. Indkomne forslag: 

 a. 

 Bestyrelsen indstiller til ændring af klubben vedtægters §8 til:  
 §8 ”Valg af bestyrelse” 

 Klubben overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 

 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år. 3 

 medlemmer vælges i ulige år, 2 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted. 

 

 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. Fratræder et 

 bestyrelsesmedlem som klubmedlem, udtræder vedkommende samtidig som 

 medlem af klubbens bestyrelse.   

 

 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 

 

 2 suppleanter kan træde til. Suppleanterne er valgt for 2 år, med 1 på valg 

 hvert år. 

 

 Såfremt forslaget vedtages, vil det være gældende for dagsordenens pkt. 6. 

 

 b. 

 Bestyrelsen indstiller til ændring af vedtægternes §10 til:  

 §10 ”Tegningsregel” 

 Klubben tegnes af formanden eller af 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Ved 

 indkøb, der overstiger kr. 250.000,- tegnes klubben dog mindst af 3 

 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
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 c. 

 Bestyrelsen indstiller til tilføjelse af ny §14 vedrørende Digital 

 Generalforsamling. 

  § 14 Digital generalforsamling 

  Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en helt eller delvis digital  

  generalforsamling.  

 

  Beslutning om helt digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en 

  fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure,  

  herunder ved myndighedspåbud. 

  

  Beslutning om en delvis digital generalforsamling kan træffes såfremt  

  bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. 

 

  Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der 

  skal anvendes i forbindelse med afholdelse af en helt eller delvis digital  

  generalforsamling. Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen afvikles på 

  betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om  

  generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være  

  indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling 

  under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på  

  generalforsamlingen. 

 

  Bestyrelsen skal gøre klubbens medlemmer bekendt med, at der afholdes en 

  helt eller delvis digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til 

  generalforsamlingen. 

 

  Bestyrelsen skal oplyse klubbens medlemmer om, hvordan digitale systemer 

  skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Klubbens medlemmer 

  skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale  

  generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden 

  ved generalforsamlingen. 

 

  Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 

  generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.  

  Systemet skal sikre muligheden for hemmelig afstemning. 

   

  Såfremt forslaget vedtages rykker efterfølgende §§ 

 

   

 5. Fastsættelse af klubkontingent v/Jens-Peter Riis Jensen 

  Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent kr. 108,- for 2024  
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 6. Såfremt vedtægtsændringen af §8 bliver vedtaget skal der vælges 3  

  personer til bestyrelsen. 

  På valg er: 

  Mads Kjær Jensen, Vejle – villig til genvalg 

  Henrik Guldberg, Fredericia – villig til genvalg 

 

  Følgende ønsker valg til bestyrelsen: 

  Kenneth Lammert-Josefsen, Billund 

  Philip Brix Juel Pedersen, Børkop 

  Jonas Lorentsen, Kolding 

  Mette Madsen, Fredericia 

  Herluf Nørskov Nielsen, Fredericia 

  Andreas Dyhrberg Andreasen, Fredercia 

   

  Bestyrelsen indstiller til genvalg af Mads Kjær Jensen og Henrik  

  Guldberg. 

  Derudover skal der vælges nyt medlem til bestyrelsen. 

 

  Såfremt ændringen af §8 ikke vedtages: 

 

  Valg af bestyrelse (jf. § 8) 

  a. Valg af formand 

  Formand Jens-Peter Riis Jensen ønsker ikke at genopstille. 

  Flg. stiller op 

  Mads Kjær Jensen, Vejle 

  Bestyrelsen indstiller Mads Kjær Jensen til valg til formand 

 

  b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

  Flg. stiller op: 

  Mads Kjær Jensen er på valg og villig til genvalg såfremt  

  han ikke vælges til formand. 

  Henrik Guldberg, Fredericia er på valg og villig til genvalg 

 

  Følgende ønsker valg til bestyrelsen: 

  Kenneth Lammert-Josefsen, Billund 

  Philip Brix Juel Pedersen, Børkop 

  Jonas Lorentsen, Kolding 

  Mette Madsen, Fredericia 

  Herluf Nørgaard Nielsen, Fredericia 

  Bestyrelsen indstiller: 

  Såfremt Mads Kjær Jensen vælges til formand, foreslås genvalg af  

  Henrik Guldberg. 

  Derudover skal der vælges nyt medlem til bestyrelsen. 
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 7. Valg af suppleant (jf. § 8) 

  Flg. stiller op: 

  Kenneth Lammert-Josefsen, Billund er på valg og villig til genvalg  

  såfremt han ikke vælges til bestyrelsen 

  Jonas Lorentsen, Kolding 

  Mette Madsen, Fredericia 

  Herluf Nørskov Nielsen, Fredericia 

  Andreas Dyhrberg Andreasen, Fredericia 

 

  1. Bestyrelsen indstiller Kenneth Lammert-Josefsen til genvalg, såfremt 

  han ikke vælges til bestyrelsen. 

  2. Såfremt Kenneth Lammert-Josefsen vælges til bestyrelsen, skal der 

  vælges ny suppleant for 2 år. 

  3. Såfremt Philip Brix Juel Pedersen vælges til bestyrelsen, skal der 

  vælges suppleant for 1 år. 

   

 8. Valg af kritisk revisor (jf. § 16) 

  Anneth Johansen er på valg og er villig til genvalg. 

  Bestyrelsen indstiller til genvalg af Anneth Johansen 

 

 9. Valg af suppleant til kritiske revisorer (Jf. § 16) 

  Helle Matthies er ikke på valg  

  

 10. Valg af statsautoriseret revisor (jf. § 16) 

  Bestyrelsen indstiller til genvalg af  

  PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

  

 11. Eventuelt 

 

Afslutning ved bestyrelsesformanden. 

 

 

 

 

Jens-Peter Riis Jensen 

Bestyrelsesformand 
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