
                

 

 

Referat fra Generalforsamlingen i GF Tele IT afholdt på Restaurant Martino den 3. april 2019. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Klubbens årsrapport 

4. Fastsættelse af klubkontingent.  

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Hans Henning T. Andersen.  Hans blev valgt.  Hans startede med at konstatere at 

Indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet og spurgte om der var indvendinger til  

Dagsordenen. Det var der ikke. Derefter gav han ordet til Formanden Tommy Haugaard Sørensen. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Tommy startede med at byde velkommen til de 32 fremmødte medlemmer. 

Tommy fortalte at vi igen har fået en moms sag idet en ny lov fra EU muligvis gør at vi skal til at betale moms 

af den administrations udgift vi betaler til fællesskabet. Fællesskabet har dog henvendt sig til en moms- 

Specialist Søren Engers Pedersen som er sat på sagen. Han mener vi er fritaget for moms så længe ingen 

tjener på det. Det kan tage op til et halvt år før vi får svar i sagen, så vi fortsætter som vi plejer indtil vi får en 

afgørelse. 

 

Klubbens skaderesultat var for året 2018 på 15,41 % og bestyrelsen blev enige om at udbetale det hele til 

medlemmerne. Klubben har nu en skadesreserve på lige knap en million kr. Tommy fortalte at det er meget 

svært at få nye kunder/medlemmer, men der arbejdes i øjeblikket på at få aftale med andre teleselskaber 

som bl.a. Telenor og Telia. Vores samarbejde med Prosa er forstærket og blevet til en gruppeaftale. Klubben 

har opnået for ca. 350.000 kr. mere i nytegning og Porteføljen steget med ca. 400.000 kr. 



Omsætningen i 2018 blev på ca. 15,4 millioner. Medlemstallet lå ved udgangen af året på 1288 en lille stigning 

i forhold til 2017, så 2018 blev et år hvor klubben vækstede. Tommy gav udtryk for at de ansatte i 

klubfælleskabets salgsafdeling har gjort et virkeligt godt stykke arbejde for os. 

Markedsføringen er stadig hos Makers i Randers som leverandør for os, Vi har dog brugt færre kroner i 2018 

i forhold til 2017. Vi har annoncer i Prosa’s fagblad og i bladet Computerworld.  

Vi annoncerer også på nettet. Dette foregår dog fra GF husets markedsføringsafdeling. 

Gf omsatte samlet for 2 milliarder i 2018, det var faktisk et mål man havde sat for 2020. Årets resultat efter 

skat blev på 49,5 millioner. 

GF arbejder også på et nyt medlemssystem der blandt andet går ud på at alle der har en forsikring hos GF 

også vil kunne være medlemmer. 

Finanstilsynet har skærpet kravet over for banker og forsikringsselskaber. Bestyrelsen har måttet indsende 

straffeattester til juridisk afdeling. Tommy afsluttede sin beretning med at sige at han synes der er rigtig 

spændende at arbejde med vores klub i GF, hvor det er os der er ejere af GF Forsikring. Tak til bestyrelsen, 

tak til Ole og ikke mindst til de fremmødte medlemmer. 

 

 

 

Hans spurgte herefter om der var spørgsmål til beretningen. Det var der ikke.  

 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

 

 

3. Klubbens Årsrapport 

 

Revisor Ole Jacobsen gennemgik årsrapporten. 

Ole kunne fortælle at den gav et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver. 

Regnskabspraksis var den samme som de foregående år.   

Ole gik til side 8 i årsrapporten som omhandler klubbens nettoindtægter der har været 1.432.000 kr. 

det er en lille stigning i forhold til 2017. der har været en lille tilbagegang i personaleudgifterne. 

Administrationsomkostningerne lyder på 847.000 kr. Der har været et lille kurstab på aktier. 

Det giver et overskud før renter på 34.000 kr. og et resultat på ca. 11000 kr. som er årets resultat. 

 

Ole gav en gennemgang af aktier og værdipapirer.  En indtægt på 24500 kr. som kommer fra 

medlemsindskud der ikke er hævet når et medlem forlader klubben. Transporthjælpen giver stadig 

et pænt overskud. Udgiften til markedsføring er faldet en smule. Klubbens Egenkapital lyder på 

1.972.000 kr. 

 

Hans spurgte om der var nogen der havde nogle spørgsmål til årsrapporten.  

Et spørgsmål om tab på klubbens aktier blev gennemgået af Tommy som bemærkede at det er meget 

svært at spå om kursen på aktier og hvornår det er tid at sælge.  

 

Bestyrelsen indstillede Årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 

Hans spurgte om de fremmødte kunne godkende årsrapporten. 

Årsrapporten blev godkendt. 

 

 



 

 

4. Fastsættelse af klubkontingent samt Autohjælp. 

 

Det blev vedtaget at fastholde et kontingent på 100 kr. prisen på Transporthjælp til 350 kr. 

 

 

5. Indkomne forslag 

 

Hans spurgte om der var indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. Det var der ikke. 

 

 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

 

Tommy Haugaard Sørensen var på valg og ville gerne fortsætte. 

Tommy  blev genvalgt som formand for klub 102  

 

Som suppleant blev Frantz Heidelbach Hansen genvalgt. 

 

7. Valg af revisor 

 

På valg som revisor var Revisions-Partner I/S Skanderborg. 

Revisions-Partner I/S Skanderborg blev genvalgt som klubbens revisor. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Hans spurgte om der var noget til eventuelt. 

Det var der ikke. 

 

Derefter takkede Hans for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen 2019 

 

 

 

 Dirigent 

 Hans Henning T. Andersen 

 

 

 


