
Referat 
48. Ordinære Generalforsamling i 

GF TrekantOmrådet 
den 17. april 2012  

 
Trinity Hotel og Konference Center, 7000 Fredericia  

 
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 9 
 
 1.    Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Walter Borge Nielsen  
 

 2.     
Bestyrelsens beretning v/ Jens-Peter Riis Jensen 
 

 3. Fremlæggelse af regnskaber  
a. Bilskaderegnskabet v/ Jens-Peter Riis Jensen  
b. Klubbens interne regnskab v/ Steffen Kjær Rasmussen, PWC 
 

 4. Indkomne forslag  
Bestyrelsen forslag til valg fremgår af pkt. 6 – 9.  
Bestyrelsen:  
§ 9 Dagsorden for generalforsamling punkt 3.b ændres til ”Klubbens Årsrapport” § 13 slettes. Den 
Bundne Kapital overføres til klubbens øvrige formue og forvaltes på lige fod med denne.  
Børge Stavensø:  
”I stedet for at straffe kollektivt, forslår jeg at der er selvrisiko (afgift), når et medlem bruger DAH, mere 
end 2 gange på et år.”  
Hans Frede Elmelund:  
”Tyveri af nummerplader er angiveligt et stigende problem, begrundet i pladernes anvendelse i 
forbindelse med tankning og indbrud.  
Forsikringstager forslår, at anskaffelse af ny nummerplader gøres gratis for forsikringstageren, idet 
udgift til ny plader dækkes af GF, uden opkrævning af selvrisiko, under forudsætning at 
kaskoforsikring.”  
 

 5.   Fastsættelse af klubkontingent v/ Jens-Peter Riis Jensen  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – kr. 60,- pr. forsikret bil  
 

 6.  Valg af bestyrelse jf. § 7  
a. Valg af formand  
Bestyrelsesformand er ikke på valg  
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Stanley Jensen  
Bestyrelsen forslår genvalg af Preben C. Eriksen  
 

7.     Valg af suppleant jf. § 7  
Bestyrelsen foreslår genvalg Walter Borge Nielsen  
 

8. Valg af kritisk revisor jf. § 7  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Else Kring  
 

9. Valg af statsautoriseret revisor jf. § 14  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC v/ statsautoriseret revisor Steffen Kjær Rasmussen  
 

10.  Eventuelt  
 

 
 
 



Bestyrelsesformand, Jens-Peter Riis Jensen, bød alle de fremmødte velkommen og oplyste, at der var 
tilmeldt 169 personer, heraf 95 stemmeberettigede medlemmer. Han bad derefter alle rejse sig og mindes 
vores æresmedlem og medstifter af GF – C. C. Nielsen – der afgik ved døden i forsommeren 2011 (8. maj). 
Han var en af dem, der er årsagen til, vi sidder her i dag.  
 
Dernæst lød en særlig velkomst til:  
 
Svend Anker Pedersen, bestyrelsesformand i GF Medlemsselskabet a/s  
Bjarne Toftlund, adm. direktør i GF Forsikring a/s  
Martin Nielsen, direktør i GF Forsikring a/s  
Pia og Thom Frank, Dansk Autohjælp  
Steffen Kjær Rasmussen, statsautoriseret revisor PWC  
Erik Møller, taksator  
Carsten Petersen, taksator  
Lars Bonde, taksator  
Niels Andersen, taksator – nu pensioneret  
 
Efterfølgende blev klubbens bestyrelse, medarbejdere, suppleanter samt kritiske revisorer præsenteret.  
Bestyrelsesformanden oplyste, at der, ved endt generalforsamling, ville blive udleveret en gave til alle de 
fremmødte. Ca. kl. 20.30 ville der være pause med servering af smørrebrød.  
 
Efter de praktiske oplysninger fortsatte bestyrelsesformaden med dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent. 
Bestyrelsen havde valgt at foretage generationsskifte på dirigentposten. Bestyrelsesformanden rettede en 
stor tak til Vagn B. Christiansen for hans 31 gange på posten.  
Vagn B. Christiansen fik overrakt en gave fra klubben.  
 
1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Walter Borge Nielsen til at lede generalforsamlingen.  
Der var ikke andre forslag.  
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jf. vedtægternes 
§ 9, via annoncering i dagspressen, klubbens hjemmeside samt flyer i forbindelse med udsendelse af ”10 
Minutter” fra selskabet.  
Dirigenten gav herefter ordet til klubbens bestyrelsesformand for aflæggelse af beretning.  
 
2. Bestyrelsens beretning Eventuelt  
Beretningen var delt op i 3 hovedområder:  
1) Situationen i GF – Selskabet/Medlemsselskabet  
2) Tilfredshedsanalyser/kendthed i markedet  
3) Klubbens situation  
 
Ad 1 Situationen i GF Selskabet/Medlemsskabet  
Kravene til selskabets bestyrelse og daglig ledelse bliver hele tiden, af det offentlige/EU, skærpet mht. de 
kompetencer, der skal være til stede i en bestyrelse for at kunne drive finansiel virksomhed. Det sidste er, at 
hvert år skal selskabet indberette til Finanstilsynet, hvilke kompetencer bestyrelsen besidder, som tilsynet 
efterfølgende vil forholde sig til.  
 
Økonomi  
Selskabet er gået ud af 2011 med et overskud efter skat på 17 mio. kr. mod 115 mio. sidste år.  
Årets skybrudsskader har en stor del af skylden for dette.  
Combined Ratio er stadig over 100 og der arbejdes på at nedbringe tallet under 100.  
Til kravene om solvens ligger vi stadig med mere end 3 gange den kommende lovs krav.  
 
Porteføljen  
Selskabet har mistet ca. 7.000 policer i forhold til sidste år. Mange ”pendler” fra selskab til selskab.  
 
 
 
 



Ny biltarif  
Ny biltarif har været på tale de sidste par år, nu kommer den til juni. Tariffen får først indflydelse på 
bilpræmien, når bilen skiftes ud, medmindre man selv ønsker det. Det bliver billigere for de små biler/få 
kilometer og modsat for de større biler/mange kilometer højere præmie. Der bliver mange parametre, der vil 
indgå i beregningen af ”den rette præmie”.  
 
Tilvalgsdækninger  
Der er i årets løb kommet 4 tilvalgsdækninger til hus og indbo, bl.a. elektronik, pludselig skade og råd.  
Indtil nu er der blevet taget godt imod tilvalgsmulighederne.  
Bestyrelsesformanden opfordrede de fremmødte medlemmer til at kontakte klubben for at høre nærmere.  
 
Stigning på husforsikringer  
Har desværre været nødvendigt at differentiere, efter post nr., på grund af de mange skybrudsskader.  
 
Månedlig betaling  
Har været et ønske, som flere af de øvrige selskaber også tilbyder. Det kommer hos os. Flere har efterspurgt 
muligheden.  
 
Samarbejdsaftale  
Indgået mellem alle klubber og selskabet. En aftale, der giver bestyrelsen i selskabet større indflydelse og 
større handlekraft. En aftale, der også beskriver de responstider, selskabet skal leve op til, f.eks. 
behandlingstid for skader. En god aftale.  
 
Ad 2 Tilfredshedsanalyser/kendthed i markedet  
EPSI (Extended Performance Satisfaction Index – Internationalt Analysebureau) ligger vi på niveau med 
sidste år i forhold til de øvrige selskaber, dog har ALKA sneget sig op mellem Lærerstanden og os på 
kundetilfredshed. Men vi kan være stolte over vores placering.  
 
Medlemstilfredshedsanalysen, med en svarprocent på 92, viser fremgang i tilfredsheden fra 4,34 til 4,42 af 5 
mulige, hvilket er højere end gennemsnittet for alle klubber, der er på 4,31.  
 
Søndagsavisen viste igen i år, at vi prismæssigt stadig ligger stærkt i forhold til de andre selskaber på trods 
af, at vores overskudsdeling ikke er medregnet.  
 
Markedsandele i trekantområdet  
Kendskabet til os er stort. Vores markedsandele tilkendegiver, at vi er på niveau med de øvrige store 
selskaber. Der er dog områder, hvor vi ikke er med af helt naturlige årsager idet, vi f.eks. ikke tegner 
landbrugsejendomme, erhverv, m.m.  
 
Ad 3 Klubbens situation  
Tegningsstatistik  
Vi har tegnet 7.231 forsikringer i 2011 mod 8.050 i 2010.  
Vi har mistet 7.951 forsikringer i 2011, så en tilbagegang i porteføljen. Flere kunder end tidligere ”pendler” i 
dag mellem selskaberne.  
 
Hjemmesiden  
I gennemsnit bliver vores hjemmeside besøgt 800 gange om måneden, hvilket må siges at være 
tilfredsstillende.  
 
Aldersfordelingen  
Fordelingen på vore medlemmer – spørgsmål fra sidste år – så ligger de fleste af medlemmer i alderen 44-
46 år, men ellers en pæn aldersspredning.  
 
Sikkerhedsdagen  
Der var, i modsætning til året før, fuldt booket, så 180 fik mulighed for at afprøve undvigemanøvre og 
glatførekørsel.  
Vi er klar igen, den 3.-4. november 2012, med endnu en sikkerhedsdag.  
 
 



Billund/LEGO  
Der er gang i byfornyelsesprojekter i Billund, hvor LEGO opkøber ejendomme, hvilket også involverer vort 
kontor. Billund skal gøres til ”Børnenes hovedstad”. Der er pt. ikke nogen afklaring, men køreplan forventes 
fremlagt i løbet at de næste måneder.  
 
Medlemsservice  
GF fordelsklub har optimeret samarbejdet med bilglasselskaberne; Dansk Bilglas, Danglas og 
Autoglasmanden. Samtidig er samarbejdet med Carglass opsagt, idet de var væsentlig dyrere.  
Carglass må gerne benyttes, hvis dette ønskes, men den enkelte skal selv lægge ud og derefter indsende 
regningen til klubben for refusion.  
De 3 samarbejdsfirmaer yder også rabat i de tilfælde, hvor den enkelte selv skal betale for udskiftning af 
frontrude, fordi selvrisikobeløbet er højere.  
Fordelsklubben forhandler også aftale med Dansk Autohjælp på plads. Tidligere været ens for alle klubber. 
Fremadrettet bliver abonnementet sat efter klubbens nedbrudsprocent, så der differentieres klubberne 
imellem. I 2011 har vi brugt DAH 3.708 gange svarende til en nedbrudsprocent på 25. Enkelte er flittige 
brugere og det skal vi gøre noget ved, selvom det ikke vil påvirke nedbruds¬procenten væsentligt.  
 
Markedsføring  
Vi har også i 2011 udnyttet sponsoratet med kvindelandsholdet ved at sende mange håndbold¬entusiaster til 
landskampe iført røde GF T-shirts og ”krigsmaling” i ansigtet. Vi har sammen med  
VLR været med til at sende 2 personer til VM i Brasilien. Vi fik megen profilering på radio, WEB  
og annoncer. Vi havde landstræneren, Jan Pytlick, med os i Bryggen i Vejle. Vi sponserer stadig idrætshold, 
helst ungdomshold, hvor logoet bliver vist på spillertøjet. Vi har haft mange annoncer i dagspresse og 
ugeaviser. Vi støtter mange handicap- og sygdomsbekæmpende organisationer.  
Vi har haft godt samarbejde med GF-kollegaklubber i det syd- og sønderjyske omkring fælles 
markedsføringstiltag og reklamer i TV-Syd.  
 
Servicering af jer  
Vi har ændret vores organisation sådan, at der nu er 3 på kontoret i Billund og som nævnt på 
generalforsamlingen sidste år, har vi fået ansat 2 mere i Fredericia. Opgavemæssigt har vi afsat 2  
personer til at være udfarende, opsøgende, følge op på kampagner, følge op på de, der har valgt at forlade 
os og det virker meget positivt.  
Vi lavede statistik over 6 mdr. på det indgående aktivitetsniveau. I perioden var der 18.610 telefon-opkald, 
hvoraf vi besvarede de 68 %. De resterende blev kanaliseret videre til Odense, hvilket resulterede i 3.438 
mails, vi skulle håndtere. 2.852 opsøgte os fysisk på kontoret. Vi gør, hvad vi kan for at være der for jer.  
Jf. samarbejdsaftale med GF Forsikring a/s, skal vi have en telefon-svarprocent på 90. Dette er pt. ikke 
muligt.  
Vi har også lavet statistik over bl.a. antal medlemmer i forhold til antal fuldtidsansatte. Sammenholdt med 
andre klubber, har vi den rette bemanding:  
 
GF TrekantOmrådet 1264  
GF Sønderjylland 1024  
GF Grænsen 1641  
GF Sydvest 1224  
GF Fyn 1012  
 
Klubben er blevet repræsenteret i selskabets hovedbestyrelse. Dette har vi ikke været siden 90’erne, hvor C. 
C. Nielsen var med. Dette giver os mulighed for medindflydelse.  
 
Afslutning  
Sluttelig skal lyde en stor tak for en kæmpe indsats til alle16 ansatte i 2011.  
 
Dirigenten satte beretningen til debat.  
Der blev fremført følgende spørgsmål:  
 
Lisbeth Dokkedal spurgt til antal medarbejdere, om det var i forhold til antal bilforsikringer eller efter total 
antal forsikringer i klubben.  
Bestyrelsesformanden oplyste, at det var pr. bilforsikring.  
 
Poul Erik Damgaard fremførte spørgsmål til, om præmierne for den nye biltarif bliver udgivet.  



Bestyrelsesformanden opfordrede medlemmerne til at kontakte klubben, da der vil være mange parametre, 
der skal tages hensyn til.  
 
Poul Erik Damgaard spurgte efterfølgende om tariffen ville blive lagt på hjemmesiden.  
Bestyrelsesformanden svarede hertil, at det ikke ville blive gjort grundet mange beregningsparametre.  
 
Poul Erik Damgaard spurgt, om indførelsen af månedlig betalingsmåde ikke ville medføre øgede 
administrationsomkostninger.  
GF direktør Martin Nielsen tilkendegav, at dette var korrekt men, at omkostningen ville blive lagt på den 
enkelte forsikringspræmie.  
 
Poul Erik Damgaard spurgte til, hvorfor man ville indføre mulighed for månedlig betaling, om det var klubben 
eller GF, der bestemte det.  
GF direktør Martin Nielsen svarede, at det var et ønske fra flere medlemmer.  
 
Adem Køycü spurgte, om der er andre selskaber end GF, der tilbagebetaler overskud.  
Bestyrelsesformanden svarede, at bl.a. Codan og Lærerstandens Brandforsikring opererer hermed.  
 
Egon Eltved spurgte, om det ikke var muligt at få ødelagte briller erstattet over den almindelige 
indboforsikring.  
 
Bestyrelsesformanden svarede, at for ca. kr. 500 om året, kan der nu tegnes tilvalgsdækning på indbo-
forsikringen, der dækker dette. Der er informeret herom via reklame, hjemmeside og ”10 min.”.  
 
Der var ikke flere spørgsmål til beretningen.  
Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af generalforsamlingen og bad 
bestyrelsesformanden gå videre til dagsordens næste punkt.  
 
3. Fremlæggelse af regnskaber  
3. a Bilskaderegnskabet for 2011  
Bilskaderegnskabet blev gennemgået for klubben og udviser en tilbagebetalingsprocent på 17,94 %.  
Nybilisterne indgår i fælles pulje på landsplan og der var heller ikke i år penge retur. Klubbens 326 nybilister 
havde dog et plus på 2,36 %  
 
Dirigenten satte bilskaderegnskabet til debat.  
 
Der blev ikke fremsat spørgsmål.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt som forelagt.  
 
3. b Klubbens regnskab for 2011 (Årsrapport)  
Klubbens eksterne revisor, statsautoriseret revisor Steffen Kjær Rasmussen, fremlagde klubbens årsrapport 
og bemærkede, at PriceWaterhouseCoopers havde lavet en blank påtegning, hvilket vil sige, der ingen 
bemærkninger var til regnskabet.  
 
Dirigenten satte regnskabet til debat.  
 
Der blev fremsat følgende spørgsmål.  
 
Egon Eltved bad om en forklaring på differencen på regnskabets resultat (udviklingen fra 2010 til 2011).  
Steffen Kjær Rasmussen oplyste, at dette bl.a. skyldes øgede lønudgifter og kurser.  
 
Egon Eltved spurgte til balancen, hvordan der bliver afskrevet.  
Steffen Kjær Rasmussen oplyste, at kundebiler afskrives over 6 år, inventar med 30 % af saldoværdi over 4 
år og indretning af lokaler over 10 år.  
 
Egon Eltved spurgte, hvem der administrerer klubbens værdipapirer.  
Steffen Kjær Rasmussen svarede, at det gør klubbens bestyrelse men, at den eksterne revision checker op 
på, at det er i overensstemmelse med gældende regler.  
 



Der blev fra salen spurgt til, hvorfor klubben har så stor en beholdning, anlægsaktiver på klubbens kontante 
bankkonto. Bestyrelsesformand oplyste, at det kun var ved selve årsskiftet, at beholdningen var stor, grundet 
portefølje overført fra GF. Beholdningen investeres straks efter nytår i værdipapirer, obligationer, som 
sikkerhed ved evt. bankkrak.  
 
Der blev ikke fremsat yderligere spørgsmål.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt som forelagt.  
 
4. Indkomne forslag  
Der var i alt indkommet 4 forslag til behandling.  
Bestyrelsen havde fremsat to forslag vedr. ændring af klubbens Love og Vedtægter.  
 
a. § 9 pkt. Dagsorden for generalforsamling punkt 3.b. forslås ændret til ”Klubbens Årsrapport”.  
b. § 13 forslås slettet og Den Bundne Kapital overføres til klubbens øvrige formue og forvaltes på lige fod 
med denne.  
 
Ad. a.  
Bestyrelsesformanden meddelte kort, at dette blot var en administrativ ændring til det regnskab, der rent 
faktisk bliver gennemgået på generalforsamlingen.  
Dirigenten spurgte forsamlingen, om forslaget kunne godkendes.  
Der var ingen indvendinger.  
Forslaget blev hermed vedtaget.  
 
Ad. b.  
Klubbens bestyrelsesformand redegjorde for hensigten med ændringsforslaget, at Den Bundne Kapital i sin 
tid blev indført for at sikre, der var kapital til stede den dag, vi fik tilbudt at købe ejendommen, vi har kontor i i 
Fredericia. I dag skal Den Bundne Kapital formueforvaltes særskilt og vi skal sikre den nominelle værdi er til 
stede i forhold til trækninger af obligationer.  
Vi vil gerne undgå at skulle flytte rundt på vore midler for at sikre Den Bundne Kapital. Derfor ønsker vi den 
slettet og formuen herfra forvaltes på lige fod med klubbens øvrige formue.  
 
Dirigenten satte forslagne til debat.  
 
Der blev fremsat følgende spørgsmål.  
 
Egon Eltved forespurgte, om det ikke var en ide at købe kontorlokalerne, Treldevej 3, samt hvordan 
klubbens lejekontrakt og risiko for opsigelse er.  
Bestyrelsesformanden svarede, at klubben ikke ønsker at være udlejer, idet der er fire lejemål i 
ejendommen, med deraf følgende administration. Der er 12 måneders opsigelse. Klubben ønsker fortsat at 
være lejer.  
 
Der blev ikke fremsat yderligere spørgsmål.  
 
Dirigenten spurgte, om nogen af de fremmødte ønskede afstemning. Det var der ikke.  
Forslaget hermed godkendt af generalforsamlingen.  
Bestyrelsen blev pålagt at sikre tilpasning af vedtægterne i henhold hertil.  
 
Medlemmerne havde fremsat to forslag til behandling.  
 
c. Forslag fra Børge Stavensø  
Indsendt forslag om indførelse af selvrisiko ved brug af Dansk Autohjælp mere end 2 gange.  
 
Børge Stavensø motiverede sit forslag med, at han ikke fandt det rimeligt, at alle skulle belastes af, med 
forhøjelse af kontingent, at nogle misbrugte ordningen.  
 
Benny Lauridsen kommenterede med, at siden foreningens start har princippet været solidaritet, hvilket 
skulle fastholdes. Reglerne skulle være uændret men, bestyrelsen skulle selvfølgelig skride ind ved misbrug 
af ordningen.  
 



Svend Thomsen støttede Benny Lauridsens synspunkt.  
Bestyrelsesformanden svarede, at han havde sympati for forslagsstillerens synspunkt.  
 
Bestyrelsesformanden anførte, at det i dag er muligt at pålægge en selvrisiko, hvilket man dog endnu ikke 
har benyttet sig af. En tvungen selvrisiko vil ikke påvirke nedbrudsprocenten nævneværdigt, men kan have 
præventiv virkning derhen, at den enkelte får rettet fejl på bilen.  
Fremover vil klubben sørge for at gribe ind over for de medlemmer, der misbruger ordningen. Han oplyste, at 
ud af 15.000 medlemmer var der ca. 30, der brugte ordningen mere end 3 gange pr. år  
 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer og at forslaget ikke blev vedtaget, men at 
bestyrelsen af generalforsamlingen blev pålagt at skride til handling ved misbrug af ordningen.  
 
d. Forslag fra Hans Frede Elmelund  
Havde stillet forslag om at genanskaffelse af nummerplader i forbindelse med tyveri skulle være  
gratis. Hans Frede Elmelund var ikke til stede.  
 
Bestyrelsesformanden anførte, at vi ikke på generalforsamlingen kunne vedtage dette, idet noget sådant 
skal være landsdækkende. Han lovede at sende forslaget videre til selskabet for videre behandling.  
 
Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til forslaget.  
 
Erik Knudsen oplyste, at der findes en måde at sikre nummerpladerne på. Forslog at det blev sendt rundt til 
medlemmerne eller lagt på klubbens hjemmeside.  
 
Bestyrelsesformanden svarede, at det var en god ide, at det blev lagt på hjemmesiden og vil foranledige, det 
bliver gjort.  
 
Der blev fremført flere forslag til sikring af nummerpladerne.  
 
Der var ikke yderligere kommentarer, og forslaget blev ikke vedtaget.  
 
5. Fastsættelse af klubkontingent  
Bestyrelsen forslog uændret kontingent kr. 60,00 pr. forsikret bil.  
Forslaget blev godkendt.  
 
6. Valg til bestyrelse jf. § 7  
a. Valg af bestyrelsesformand.  
Bestyrelsesformanden var ikke på valg.  
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsen foreslog genvalg af  
Lars Stanley Jensen, Fredericia  
Preben C. Eriksen, Brenderup  
 
Der var ikke indkommet andre forslag og begge blev genvalgt.  
 
7. Valg af suppleant jf. § 7  
Bestyrelsen foreslog genvalg af Walter Borge Nielsen, Billund.  
Der var ikke indkommet andre forslag og Walter Borge Nielsen blev genvalgt.  
 
Bestyrelsen består herefter af følgende:  
Jens-Peter Riis Jensen, Fredericia, bestyrelsesformand  
Preben Eriksen, Brenderup  
Mogens Krog, Kolding  
Lars Stanley Jensen, Fredericia  
Jørgen Bang Mejner, Vejle  
 
Bestyrelsessuppleanter består af:  
Jens Østrup, Fredericia  
Walter Borge Nielsen, Billund  
 



8. Valg af kritisk revisor jf. § 7  
Bestyrelsen forslog genvalg af Else Kring Ravn, Vejle.  
Der var ikke indkommet andre forslag og Else Kring Ravn blev genvalgt.  
 
Intern revision består af:  
Vagn B. Christiansen, Børkop  
Else Kring Ravn, Vejle  
 
9. Valg af statsautoriseret revisor jf. § 14  
Bestyrelsen foreslog genvalg af ekstern revision:  
PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Steffen Kjær 
Rasmussen, Fredericia.  
 
Der var ingen andre forslag.  
 
10. Eventuelt  
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde noget under punktet og gjorde det samtidigt klart, at der 
ikke kunne træffes nogen beslutninger under punktet.  
 
Aksel Jensen spurgte, om der var nogen mulighed for at få lavere bilpræmie til ens børn eller børnebørn.  
Kunderådgiver Irene Woltmeijer svarede, at det er der ikke.  
 
Adem Køycü spurgte, om hans hustru optjent anciennitet, når hun ikke var registreret ejer eller bruger af 
familiens biler.  
Kunderådgiver Irene Woltmeijer svarede, at ægtefælle/samlever optjener anciennitet, selvom de ikke står 
registreret på policen.  
 
Knud Rehmier spurgte, hvad lejeudgiften på Treldevej 3 udgør. Om det ikke var bedre at se efter nye, 
tidssvarende lokaler.  
Bestyrelsesformanden svarede, at lejeudgiften pt. udgør ca. kr. 360.000 om året. Med det aktivitetsniveau, 
der er pt., er lokalerne i orden, men hvis der skulle ansættes yderligere personale, ville man løbe ind i et 
pladsproblem. Emnet tages op, hvis det bliver aktuelt.  
 
Jens Kirstrup undrede sig over, at to af hans venner før påske havde fået oplyst, at tilmeldingen til 
generalforsamlingen var lukket.  
Bestyrelsesformanden undskyldte dette, som måtte bero på en misforståelse.  
 
Ejvind Christensen spurgte, hvor mange stemmer, der kræves, for at generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig.  
Bestyrelsesformanden svarede, at ved valg, er det almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer. Ved vedtægtsændringer kræves ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for et 
forslag.  
 
Dirigenten spurgte, om der var flere, der ønskede ordet. Da der ikke var det, gav han ordet tilbage til 
bestyrelsesformanden.  
 
Bestyrelsesformanden rettede en stor tak til dirigenten for hans måde at lede generalforsamlingen på.  
 
Dernæst en kæmpe tak til de mange medlemmer, der var mødt frem.  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.  
 
 
Referent:  
Lene Lellek  
 
Dirigent:  
Walter Borge Nielsen 


