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1 Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslår 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 
 
Jeg har deltaget i forskellige GF arrangementer. 
Generalforsamling i Odense, Formandsmøder, Dialogmøder mm. Hovedtemaer har 
været vækst, medlemsfordele, afregning til klubber mm.  
 
Tiderne skifter og indberetningerne stiger. Finanstilsynet kræver nu at klubben skal være 
registreret som forsikringsagenter, det har før været nok at henvise til klub 148. For at 
blive godkendt som forsikringsagenter har bestyrelsen måtte indsende person data samt 
rene straffeattester. Ja det bliver ikke nemmer med al den digitalisering. Nu venter vi så 
på om vi kan godkendes – det tager formentlig måneder. 
 
Klub 119 har haft et godt år, vi har haft nogle bestyrelsesmøder hen over året og havde 
en god tur ind på Christiansborg hvor vi indtog en frokost i tårnet.  
 
Indkaldelse til generalforsamling er blevet digitaliseret og der indkaldes nu via E-boks, 
hvis man er undtaget E-boks får man et brev, samt via vores hjemmeside. Der har været 
ønske om at indkalde via email, og det vil vi så også gøre fremadrettet. 
(gfbk@gfforsikring.dk) 
 
Skadesregnskab.  
Året 2018 har ikke været belastet af mange større skader, og da klubben nu selv kun 
hæfter for de første 65.000 Kr. før at reassurancen træder i kraft, er overskuddet positivt 
påvirket. Heldigvis er der også gode efterreguleringer på reassurance fra de foregående 
år så vi lander på en ”tilbage betaling” på 22.8 % 
 
Samtidig har der været mindre skadesomkostninger i selskabet så der er overført 
181.000 Kr. til skadesregnskabet. Vi er således godt polstret med mere end 30 % af 
årspræmien i reserve. 
 
Skade historie -  
 
Formanden fortalte om medlemstal over året – medlemstiltag Coop. - 
Vi har ca. Været 380 medlemmer hen over året +/-5 
Nye medlemsfordele. Euromaster – oil – glas 
 
Sussi der er Afdelingschef i klub 148, blev budt velkommen.  



Der var ingen spørgsmål til formandens beretning  
og den blev godkendt af generalforsamlingen 
 
 
3 Forelæggelse af Klubbens regnskab  
 
Formanden fortalte om regnskaberne. 
 
Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet omhandlende hvor udgifterne til 
transporthjælp. Og spørgeren mente, at man burde hæve præmien, så det ikke gav 
underskud. 
Formanden fik fortalt, hvordan det hang sammen til spørgerens tilfredshed. 
Der var ikke flere spørgsmål. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 
 
 
4 Forslag 
 
Der var ingen forslag 
 
 
5 Fastsættelse af klubkontingent. 
 
Kontingent 2020 -  
 
Dansk Autohjælp er steget en smule, da der over hele linien har været flere assistancer, 
dette medfører en stigning i abonnementsprisen. Bestyrelsen foreslår at vi fastholder 
kontingentet. 
 
Der var ingen spørgsmål og forslaget blev godkendt af generalforsamlingen 
 
 
6 Valg af bestyrelse 
 
Flemming Johansen og René Blomqvist var på valg 
 
Bestyrelsen anbefaler genvalg. Og begge er villige til genvalg. 
Der var ikke andre forslag og begge 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.   
 
Der var et par bemærkninger under eventuelt. 
 
En mente, at GF bør reagere hvis, et medlem forlader selskabet, man bør kontakte 
vedkommende og høre om hvorfor. 
 
En anden havde pludselig fået post fra GF Køge i stedet for GF B&K eller GF 
Storkøbenhavn. 



Det virkede, som om han var blevet medlem hos Køge i stedet for, og det havde været 
MEGET svært at komme tilbage til klub B&K. 
 
Der kom også ros til GF, for både de oplevelser en havde med et værksted i forbindelse 
med rep. af hans gamle bil, og fra håndværkere, han havde haft i forbindelse med en 
vandskade. 
 
Formanden havde en lille ting med til alle fremmødte til generalforsamlingen, som blev 
delt ud. 
 
Der var ikke mere under eventuelt. 
 
 
 
Referent:  Ilse Svane. 
 
 


