
                                                                                                               Den 14. april 2021 

 

 

Referat af ordinær Generalforsamling hos GF Sønderjylland Bredgade 7, 6100 
Haderslev onsdag den 14. april 2021. 
 
På grund af coronavirus/covid-19 og regeringens begrænsning af antal personer i offentlige  
forsamlinger på maximalt 10 personer, var årets generalforsamling uden fysisk fremmøde af 
medlemmer, og blev derfor afholdt i GF Sønderjyllands lokaler på Bredgade 7, 6100 Haderslev. 
 
For at fastholde medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation har alle medlemmer, der 
har tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive brevstemme. 
 
Der var oprindelig tilmeldt medlemmer svarende til 15 stemmer til den oprindelig planlagte 
generalforsamling. Efterfølgende har klubben modtaget 6 brevstemmer fra disse som alle bakkede 
op om bestyrelsen og de fremsatte forslag. 
Fysisk tilstede var bestyrelse og dirigent: Torben Skjødt, Gunnar Hansen, Jørgen Wedel, Bent 
Clausen, Ejner Nielsen og Jesper Tjørnelund 
                 
                Referat   
                             
                Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
Formand Gunnar Hansen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen 
og gik herefter over til valg af dirigent. 

 
   Bestyrelsen foreslog Jesper Tjørnelund og han blev valgt af generalforsamlingen.  
   Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt     
   indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til klubbens vedtægter. 
    

2. Bestyrelsens beretning 
Formand for bestyrelsen Gunnar Hansen fik ordet og fremlagde bestyrelsens beretning 
for generalforsamlingen.  
Formand Gunnar Hansen kom ind på flg. punkter under bestyrelsens beretning: 
 
- Velkommen 
- 2020 bød på stabil drift i forsikringsklubben og på kontoret i Haderslev 
- Vi har gennemført sidste års beslutning om at gøre alle forsikringstagere til medlemmer. 
Processen er kørt ”lige efter bogen” og vi har budt velkommen til de mange nye 
medlemmer fra 1. januar 2021. 
- 2020 blev skademæssigt for vores bilforsikringer et godt år, og bestyrelsen besluttede 
at forhøje overskudsdelingen til 15%. Overskudsdelingen på øvrige forsikringer 
fastsættes af hovedbestyrelsen, og blev fastsat til 4%. 
- Klubbens vejhjælpsordning er i fin balance og vi har fastholdt de forholdsvis lave priser 
for 3. år i træk. 
- Klubben har en separat vejhjælpspulje for autocampere. Der er omkring 50 campere 
med i ordningen, og den er også i god balance. 



- Nye medlemmer er kommet til og den samlede årlige præmie klubben servicerer er i 
løbet af året steget fra 102.744.000.- til 112.345.000.- kr. 
- Medlemsfordelene, både dem Fordelsklubben stiller til rådighed så som rabat på benzin 
og dæk bliver flittig brugt, og klubbens sommerhuse og flyttetraileren bookes i stadig 
større omfang.  
- Klubbens økonomi er særdeles sund. Årets driftsoverskud er ikke påvirket 
nævneværdig af Corona. Finansafkastet gik selv om markederne har været urolige i plus. 
- GF Sønderjylland er tilgængelig. Forsikringsbranchen har været undtaget kravet om 
coronalukning, så vi har gennem hele året haft åbent også for personlige henvendelser. 
Der har været flere indgående telefoner og elektroniske henvendelser via mail og fra 
www.mitgf.dk og færre fysiske besøg på kontoret. 
- Bestyrelsen har på møderne løbende fulgt op på driftsøkonomien, kendskabsgraden, 
medlemstilfredsheden og udviklingen for forsikringsklubben i øvrigt. Bestyrelsen finder 
udviklingen og økonomien tilfredsstillende. 
- Gunnar Hansen takkede klubbens personale for en engageret og god indsats for 
servicering af medlemmerne og de gode resultater, og takkede bestyrelsen for et godt 
samarbejde året igennem.          

          Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.  
 
            3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse  

Formand Gunnar Hansen gennemgik årsregnskabet for 2020. 
 
                                                                 Kr. 
Nettoindtægter                                   13.003.167 
Udgifter til transporthjælp                  -1.661.878 
Bruttofortjeneste                             11.341.289     
Omkostninger                                    -8.543.533 
Resultat før afskrivninger                2.797.756            
Finansielle poster                                  412.720                          
Afskrivninger                                          -11.008                                    
Skat                                    -23.936                                   
    
Årets resultat                                    3.175.532               
 
   
Balance pr. 31.12.2019 
Aktiver 

                  ANLÆGSAKTIVER                                                                      Kr.                                                                            
               Ejendom Bredgade 7                                         2.715.639                          
               Ejendom Gammelting 16                                      825.000                             
               Sommerhus Lønne Feriepark                               982.560                              
               Sommerhus Bro Strand, Brenderup                  1.346.760                   
               Driftsmidler og inventar                                          12.000                                         
               Aktier i GF Forsikring                                           868.300                                             
               Børsnoterede aktier                                             539.426                                           
                  Værdipapirer pengepleje                                         17.051.961                                         
               Frøs, garantbeviser                                              100.000                                              
 
                ANLÆGSAKTIVER I ALT                                                  24.441.646 
 

http://www.mitgf.dk/


                 OMSÆTNINGSAKTIVER 
              Tilgodehavende afregning m.m.                            825.538                         
              Tilgodehavende selskabsskat                                 62.049     
               Indestående skattekonto                                   2.016.482                      
              Driftskonto Nordea                                                383.265                                                                            
              Driftskonto Jyske Bank                                         406.154                                        
              Indestående opsparingskonti pengeinstitutter      868.224 
               OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT                                          4.561.712                    
               AKTIVER I ALT                                                 29.003.358                                          

            Passiver 
 
            EGENKAPITAL 
            Egenkapital primo                                              22.071.989                                           
            Værdiregulering ejendom Gl. Ting                         -150.000               
            Indskud fra udgåede medlemmer                           515.500                      
            Overført af årets resultat                                      3.175.532                                   
            EGENKAPITAL I ALT                                       25.613.021                                  
 
            KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 
            Medlemsindskud                                                     965.500                                               
            Skyldige omkostninger                                            141.585      
            Skyldig A skat og AM bidrag                                   510.382                                   
            Løn- og feriepengeforpligtelse                               617.891                            
            Forudmodtaget porteføljeprovision                      1.133.979 
            Depositum lejemål Gammelting                                21.000                         
            KORTFRISTEDE                                                 3.390.337 
            GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT   
            PASSIVER I ALT                                               29.003.358                                

            Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og assisteres af      
            en generalforsamlingsvalgt registreret revisor. Revisor er på valg hvert år. 
 
            Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 
 
 

4. Forslag fra medlemmerne 
Ingen indkomne forslag 
 

          
5. Fastlæggelse af kontingent for 2022 (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 

60.- om året). 

                Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent. 

     
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  

På valg til bestyrelsen er: 
- Torben Skjødt 
- Bent Clausen 
- Jørgen Wedel 

Alle er villige til genvalg. 

               - Torben Skjødt, Bent Clausen og Jørgen Wedel blev genvalgt 

 



              Bestyrelsens forslag til suppleant: 

              - Valg af suppleant. Jesper Tjørnelund  

              - Jesper Tjørnelund blev valgt som suppleant   
 
              Formanden ønskede tillykke til de genvalgte 
 
      

7. Valg af revisor 
               Bestyrelsen foreslog genvalg af RND Partner ved registreret revisor Allan Nielsen,      
               Haderslev, hvilket generalforsamlingen godkendte. 
            

 
8. Eventuelt 

    Formanden meddelte at klubbens mangeårige medlem af bestyrelsen Jørgen Larsen  
    afgik ved døden i april 2021. Jørgen Larsen blev 89 år.  
 

Formand Gunnar Hansen afsluttede og takkede de tilstedeværende for en god 
generalforsamling. 
 
 

       
               Dirigent                                         

  

               Jesper Tjørnelund 


