
GF Forsikringsklubben Brüel & Kjær – Generalforsamling 2018. 
 
 
Dagsorden: 
1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning 
3 Forelæggelse af klubbens regnskab  
4 Forslag – herunder vedtægtsændringer se bilag 
5 Fastsættelse af klubkontingent 
6 Valg til bestyrelse 
7 Valg af revisor 
8 Eventuelt 
 
Flemming Johansen bød velkommen til klubbens årlige generalforsamling. 
Og præsenterede Sussi der er daglig leder af klub 148. 

1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Steen Egon Jensen 

Der var ikke andre forslag, så Steen Egon Jensen blev valgt, og han kunne konstatere, at alle 
formalia i forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlingen var overholdt. 

2 Formandens Beretning 
 

1. René og jeg deltog på GF generalforsamlingen i 2017. 
Temaer var:  
Vækst 2 Mia. Kr. i 2018   
Konkurrencedygtighed – skarpere priser – mere marketing - digitalisering. 
Firma / Fag klubber – fokus på vækst. 
Aktionær lån. Bestyrelsen kan vælge at yde aktionær lån. 
 

2. Formandsmøde / ekstra ordinær generalforsamling i December - Bente & Flemming. 
 
Digital indkaldelse til GF Generalforsamling. 
Ændret aflønning af klubber:  
adm. bidrag 4.2% 2019 – 4.0 % 2020 
Ændret aflevering af regnskab til 31 marts 
Ændret afholdelse af generalforsamling – senest 15 april af hensyn til opstilling til GF 
hovedbestyrelse. 
 

3. Klub 119 har haft et godt år, vi havde en dejlig generalforsamling hvor vi også fejrede 
vore 50 års jubilæum. Bestyrelsen besluttede i anledning af jubilæet at gøre lidt ekstra 
ud af vores sommer bestyrelsesmøde. Vi tog til Samsø og holdt møde i Ilse og Per´s nye 
sommerhus.  
Formands møder / dialogmøder handler meget om Vækst – salgsbudgetter samt ikke 
mindst fremdrift i firma/fagklubber. 
Vores noget lave tilbagebetaling har nok kostet os en del medlemmer, men der kommer 
tiltag omkring dette senere.  
 

4. Skadesregnskab. Se bilag. 
Året 2017 har været belastet af nogle større skader og da klubben selv hæfter for de 
første 131.000 Kr. før at re-assurancen træder i kraft er overskuddet påvirket.  



Heldigvis er der gode efterreguleringer på reassurance fra de foregående år så vi lander 
på en ”tilbage betaling”            på 13.53 % 
 

5. Medlemtallet er dalende så der må vi sætte ind. 
Kunde skaf Kunde  
Flyer i kantinen 
 
Reassurance: nuværende bidrag 19.4% vil stige 
                    Nuværende selvbehold 131.000 vil falde 

             
GF har vedtaget at i dag betaler alle klubber til reassurancen, og hvis en klub får brug for 
det kan den få hjælp til f.eks. store skader derfra 

 
6. Transporthjælp 2018 / 2019  

Flemming fortalte om vejhjælp og betaling dertil. 
 
Efter beretningen var der nogle spørgsmål:  
 
Et spørgsmål var, om GF var blevet en låneforretning, spørgeren mente at det er MEGET 
forkert det med aktionærlån, så klubber i nød kan ”låne” der. Han mente at låneforretninger 
skulle man lande bankerne om. 
 
En anden spurgte om hvorfor man ikke gjorde noget for de loyale kunder, men kun for dem der 
var utilfredse 
Og Sussi fra klub 148 svarede at men er ved at lave et tiltag der bliver kaldt ”i love you call’s” til 
loyale kunder, man vil ringe dem op ca. hvert 2. år, for at høre om de er tilfredse og for at 
fortælle om nye produkter. 
 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
3 Forelæggelse af klubbens regnskaber: 
 
Flemming gennemgik regnskabet og sagde at vi i år havde holdt budgettet. 
Og han sagde at hele regnskabet var lagt på frem så alle kunne læse det, og han forklarede 
noget omkring,  hvad det koster at blive administreret af 148. 
 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskaberne og de blev godkendt af generalforsamlingen 
  
 
4 Forslag – herunder vedtægtsændringer se bilag 
 
Første ændring: 
 
Bestyrelsen foreslår at ændre tekst i vedtægternes § 1 således (se fremhævet kursiv):  
 
Fra: § 1 Navn og hjemsted 
 

Klubbens navn er GF Forsikringsklubben Brüel & Kjær. Dens hjemsted er den til 
enhver til værende formands private adresse. 

 
Til: § 1  Navn og hjemsted 
 

Klubbens navn er GF Forsikringsklubben Brüel & Kjær F.M.B.A.. Dens hjemsted er 
den til enhver tid værende formands private adresse. 

 



 
 
Anden ændring: 
 
Bestyrelsen foreslår at ændre tekst i vedtægternes § 9 således (se fremhævet kursiv):  
 
Fra: §9  Ordinær generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned. Dagsordenen skal 
mindst indeholde følgende punkter: 
1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning 
3 Forelæggelse af klubbens regnskab  
4 Forslag – herunder vedtægtsændringer se bilag 
5 Fastsættelse af klubkontingent 
6 Valg til bestyrelse 
7 Valg af revisor 
8 Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 
 
Til: §9 Ordinær generalforsamling. 
 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april. Dagsordenen skal mindst 
indeholde følgende punkter: 

 
 1 Valg af dirigent 

2 Formandens beretning 
3 Forelæggelse af klubbens regnskab  
4 Forslag – herunder vedtægtsændringer se bilag 
5 Fastsættelse af klubkontingent 
6 Valg til bestyrelse 
7 Valg af revisor 
8 Eventuelt 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 

 
Det var et enkelt spørgsmål til en af ændringerne og det var hvad F.M.B.A. stod for 
Og Flemming kunne fortælle at det betød forening med begrænset ansvar. 
 
Der var ikke flere spørgsmål og vedtægtsændringerne blev vedtaget af generalforsamlingen. 
 
 
5 Fastsættelse af  klubkontingent. 
 
Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingentet.  
 
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen 
 
 
 
 
 
 



6 Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
Valg til bestyrelse 
Bente er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.  
Der var ikke andre forslag og Bente blev genvalgt 
 
Valg af suppleanter 
Steen er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.  
Der var ikke andre forslag og Steen blev genvalgt. 
 
 
7 Valg af revisor 
 
Hans Bjerg er på valg. Bestyrelsen anbefaler genvalg og Hans er villig til genvalg. 
Der var ingen andre forslag og Hans blev genvalgt 
 
 
8 Eventuelt 
 
Flemming fortalte at vores suppleant René bliver 80 år d. 10/4, og i den anledning havde 
klubben købt en gave til ham, som blev overrakt. 
Og traditionen tro var der også en lille ting til alle fremmødte på generalforsamlingen. 
 
Der var også et enkelt spørgsmål der gik på hvornår klubben blev lukket, da der sidste år var 
nævnt noget omk. medlemmer og om klubben ville lukke hvis der pludselig var esktremt få 
medlemmer tilbage. 
 
Flemming sagde at når skadesresrverne er brugt eller vi laver så store eller mange skader at vi 
ikke kan betale, så vil der fra GF Odense’s side blive taget op til overvejelse om klubben skal 
lukkes eller fusioneres med en anden klub. 
 
Der var ikke mere under eventuelt  
 
 
 
 
 
 


