
Referat fra Generalforsamlingen 

GF Forsikringsklub Forsvaret klub121, Generalforsamling 2016 

Generalforsamlingen blev afholdt den 3. maj 2016 kl. 17:00 på Herløv Kro. 

Tilstede var:  
Medlemmer: 18 
Bestyrelsen: Samtlige bestyrelsesmedlemmer var til stede. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Formand Erik Noltensmejer bød de fremmødte velkommen hvorefter Jørgen Elborg blev valgt som 
dirigent. 

Jørgen Ellborg konstaterede at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt. 
Dagsordenen blev oplæst hvorefter han gav ordet til formand Erik Noltensmejer for aflæggelse af 
bestyrelsens beretning. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Erik Noltensmejer. 

2015 har været et godt år hvor forsikringsprodukterne er blevet forbedret og fra 2017 nu med 
overskudsdeling på alle forsikringer. 

Der har været et fald i medlemstallet på 140 medlemmer, vi er nu 1139 medlemmer. 
Reduktion af ansatte i forsvaret spiller ind,  vi håber nye forsikringsprodukter og tiltag med 
overskudsdeling på alle forsikringer kan ændre herpå. 
Skaderegnskab  udviste et overskud på 18 %  mod 13,7 % for GF i gennemsnit.  Da vore 
skadereserver var større end 20% af porteføljen besluttede bestyrelsen at justere skadereserverne 
, herved kunne ca. 416.000 kroner overføres til udlodning hvorved tilbagebetalingsprocenten 
kunne bringes op på 24,5 %.  

Klubben har i året bidraget med et sponsorat til Veteraners sommerudflugt,  kanotur på Gudenåen, 
herved kom denne udflugt til at vise GF logo på sin vej.     

Der har været en del mødeaktivitet. Bestyrelsen har ca. afholdt et møde hver måned. Herudover 
har bestyrelsen deltaget i møderne på fagklubkontoret i Køge samt i hovedorganisationen året 
rundt. 

GF har besluttet at udfase samarbejdet med partnerne Coop og Automester men til gengæld 
indledt et samarbejde med Dansk Magisterforening samt OK benzin. Ligeledes udvides 
samarbejdet med Jyske Bank til også at omfatte BRF. 
 
Det nuværende klubfællesskab med kontor i Køge udløber den 31 december 2016. Der arbejdes 
på at indlede et nyt klubsamarbejde med opstart 1 jan. 2017. 
 
Det er nu muligt for den enkelte at få et forsikringsoverblik ved hjælp af sitet  MIT GF.dk. 
 
Jeg vil afslutningsvis takke for fremmødet og atter takke medlemmerne for at køre besindigt med 
den gode tilbagebetaling til følge. 
 
Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 



  

Punkt 3. Forelæggelse af klubbens regnskab med status og godkendelse 

Steen Sørensen fremlagde årets regnskab og gjorde opmærksom på at den kraftige reduktion i 
overskud i forhold til tidligere år skyldtes drift omkostninger i kontorfællesskabet. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

Punkt 4. Indkomne forslag 

Der var ingen eksternt indkomne forslag  

Bestyrelsen havde stillet forslag om en vedtægtsændring af §8 Indkaldelse til generalforsamling 
(tilføjelse i kursiv) således: 

§ 8. Indkaldelse til generalforsamling  
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.  
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde 
dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal behandles. 
Indkaldelse til generalforsamling vil som minimum ske via klubbens hjemmeside 
(www.gfforsvaret.dk), hvor dagsorden vil blive gjort tilgængelig. 
På generalforsamlingen fremlægges de fuldstændige forslag, der skal behandles, og for så vidt 
angår den ordinære generalforsamling tillige det underskrevne årsregnskab med 
revisionspåtegning. 
 
Dette blev enstemmigt vedtaget med den betingelse, at medlemmerne blev orienteret pr. brev 
inden den førstkommende generalforsamling. 

 

Punkt 5. Fastsættelse af klub kontingent 

Bestyrelsen foreslog at bevare kontingent uændret på kr. 100,00 årligt hvilket blev enstemmigt 
vedtaget. 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Steen Sørensen og Jan Baier. 

På valg var revisor Torben Gøttsche 

På valg var bestyrelsessuppleant Ronald Rosell 

På valg var revisorsuppleant Ken Erleben 

Alle blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og bød velkommen til den efterfølgende 
middag. 


