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Referat af generalforsamling  
 
  Tid: fredag, den 12. april 2019 
  Sted: Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia 
 
 

Deltagere:  87 klubmedlemmer 
    

 
 Gerd Pudelko (GP) Formand for klubben 
 Kim Hjorth Olsen (KHO) Næstformand 
 Brian Nikolajsen  Bestyrelsesmedlem 
 Flemming Eriksen  Suppleant 
  
 Claus Lindberg (CL)  Forretningsfører 

Knerk Johansen  Revisionsfirma Axel Gram 
  

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
5. Fastsættelse af klubkontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlem og en suppleant 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
 

 

 1. Valg af dirigent 
  
Knerk Johansen blev valgt. Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt. 

http://www.gf-kommunal.dk/
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2. Bestyrelsens beretning 
 
Formanden Gerd Pudelko aflagde bestyrelsens beretning, herunder en overordnet gennemgang 
af klubbens skadesregnskab for 2018 samt klubbens skadereserver pr. 31. december 2018.  
 
Der var et spørgsmål fra Tom Helgesen om den voldsomme udvikling på ansvarsskader, hvilket 
GP og CL gav en forklaring på. Herudover var der et spørgsmål fra salen om reassurance som 
GP og CL svarede på, samt et spørgsmål fra salen “om vi tager unge mennesker ind”, hvilket 
CL bekræftede at vi gør i stor stil. 

 
Gerd fortalte videre om  
● Transportordningen, herunder priserne. 
● Klubfordele 

 
Claus fortalte om 
● Personalet på kontoret 
● Klubbens samarbejdspartnere m.v. 
● GF Forsikring A/S, herunder regnskab for 2018. 

 
Hasse Lander, Helle Borggreen m.fl. stillede spørgsmål bl.a. om, hvordan det er med ÆldreSa-
gen og andre samarbejdsaftaler, og hvordan vores klub klarer sig i forhold til de andre klubber.  
Svaret var, at vi klarer os faktisk rigtig godt. 
Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning. 
 

 
 3. Forlæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse  

 
Revisor Knerk Johansen fremlagde klubbens årsregnskab 2018 og kommenterede udvalgte po-
ster. 
 
Årsregnskab 2018 blev herefter godkendt ved klapsalver fra generalforsamlingens deltagere. 
 
 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
 
Der var ikke indsendt forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelsen. 
 
  

 5. Fastsættelse af klubkontingent 
 
Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr.  
 
Forslaget blev godkendt med klapsalver fra forsamlingen. 
 



Generalforsamling Side 3 12. april 2019 
 
 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant  

  
Bestyrelsesmedlem Kim Olsen er på valg og genopstiller. Herudover har Flemming Eriksen 
meldt sig som kandidat. Begge kandidater præsenterede sig selv i løbet af 3 minutter hver.  
 
Afstemningen gav følgende resultat:  
 
Kim Olsen fik 52 stemmer, Flemming Eriksen 20 stemmer. 1 stemme var ugyldig. 
 
Kim Olsen er hermed genvalgt for en 3-årig periode. 
 
Til posten som suppleant var der ligeledes to kandidater: Steen Ullum og Flemming Eriksen. 
Begge præsenterede sig selv i løbet af 3 minutter hver.  
 
Steen Ullum fik 40 stemmer og Flemming Eriksen 34 stemmer. 
 
Hermed er Steen Ullum valgt som suppleant for et år.  
 
 
7. Valg af revisor 
 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Axel Gram I-S (Knerk Johansen).  
 
Forslaget blev godkendt. 
 
 
8. Eventuelt 
 
GP sluttede med at orientere om, at næste års generalforsamling afholdes den 17. april 2020 *) 
samt at medlemmerne bedes anbefale os!  
 
Generalforsamlingen er hermed slut!  
 
 
  

*)  Datoen for næste års generalforsamling er efterfølgende blevet ændret til 3. april 2020. 
 
 
 
 
 
Godkendt: 
 
 
 
________________     _______________________________ 
Dato   Knerk Johansen, dirigent 
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