
                                                                                                               Den 18. april 2017 

 

 

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, 

tirsdag den 18. april 2017 kl.18.30. 

 

Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Skjødt, Jørgen Larsen, Gunnar Hansen og Ejner Nielsen 

 

Gæst: Jørgen Wedel  

                 

            Referat   

                             

            Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Formand Gunnar Hansen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen 

der blev indledt med en fællessang   ”Dagen i Dag” og gik herefter over til valg af dirigent. 

 

   Bestyrelsen foreslog Bent Clausen og han blev valgt af generalforsamlingen.  

   Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt     

   indvarslet og beslutningsdygtig.  

    

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand for bestyrelsen Gunnar Hansen tog ordet og fremlagde bestyrelsens beretning 

for generalforsamlingen, hvor ca. 100 tilmeldte var til stede. 

 

Formand Gunnar Hansen kom ind på flg. punkter under bestyrelsens beretning: 

 

-Velkommen 

-2016 blev endnu et godt år 

-Overskudsdelingen ændres og forbedres 

-Nu også overskud på privatforsikringer 

-Autohjælp 

-Nye medlemmer og nye samarbejder er kommet til 

-Klubben købte nyt kontor på Bredgade i Haderslev 

-GF Fordelsklub 

-Klubbens økonomi 

-GF Forsikring bliver 50 år 

-GF Sønderjylland er tilgængelig 

-Fusion mellem GF Sønderjylland og GF for Ledere 

-På kontoret 

-Bestyrelsen 

              Spørgsmål fra medlemmer 

1. Hvor kan man få bilen synet. 

2. Hvorfor er bilregnskabet ikke med i de udleverede regnskabsbilag. 



Formand Gunnar Hansen besvarede spørgsmålene tilfredsstillende. 

               Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.  

 

 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

Ekstern revisor Allan Nielsen gennemgik udførlig Årsregnskabet for 2016. 

 

Bruttofortjeneste      6.726.639 kr. 

Omkostninger         -5.819.672 kr.  

Finansielle poster       181.866 kr. 

Afskrivninger               -75.237 kr. 

Skat           -4.114 kr.    

Årets resultat        1.009.482 kr. 

 

 

Balance pr. 31.12.2016 

Aktiver 

Anlægsaktiver                             6.994.435 kr. 

Omsætningsaktiver                     4.510.548 kr.  

Aktiver i alt                               11.504.983 kr. 

 

Passiver 

Egenkapital ialt                            9.433.263 kr. 

Kortfristede gældsforpligtelser     2.071.720 kr. 

Passiver i alt                             11.504.983 kr. 

                Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og assisteres af      

                en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er på valg     

                hvert år. 

 

               Spørgsmål fra medlem 

1. I årsregnskabet på side 10 står der at foreningen påhviles en garantiforpligtigelse på 

134.838 kr. hvad er det. 

Revisor Allan Nielsen svarede tilfredsstillende. 

 

Generalforsamlingen godkendte klubbens regnskab.     

                 

 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

A. Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben fusionerer med GF for Ledere i 

overensstemmelse med den fælles fusionsplan. Fusionen indebærer at GF for Ledere 

opløses uden likvidation ved overdragelse af klubbens samlede aktiver og passiver til 

GF Sønderjylland. 

a) Formand Gunnar Hansen motiverede forslag om fusion.  
Erhvervsstyrelsen har d. 19. januar 2017 offentliggjort modtagelsen af 
fusionsplanen vedrørende den påtænkte fusion mellem GF Sønderjylland og GF for 
Ledere i det private erhvervsliv. Samtidig med er den positive kreditorerklæring 
ligeledes offentliggjort.  
Der er således forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse. 

 



                          

 

Følgende dokumenter er blevet fremlagt forud for generalforsamlingen:  

- Fusionsplan 
- Fusionsredegørelse 
- Kreditorerklæring 
- Vedtægter for GF Sønderjylland 

 

Dokumenterne har været gjort tilgængelige for medlemmerne i 4 uger før 

generalforsamlingen på foreningens hjemmeside samt ved personlig henvendelse til 

foreningen.  

Vedtægtsændringerne, som fremgår af fusionsplanen blev gennemgået og uddybet.  

Det blev besluttet at gennemføre fusionen i overensstemmelse med den 

offentliggjorte fusionsplan.  

Formand Gunnar Hansen motiverede også med flg. punkter 1 - 8 

 

1. Fusion med GF for Ledere i overensstemmelse med den fælles fusionsplan. 

2. Hvem er GF for Ledere: Klub etableret i 1967 i Aarhus. Blev administreret fra Randers 

frem til 31. dec. 2016, og fra 1. januar 2017 af GF Sønderjylland i Haderslev. 

3. Forsikrer ledere i det private erhvervsliv og deres familier. 

4. 1.900 medlemmer, fordelt over hele landet. 

5. Overskud i 2016 blev 12 % til bilisterne. 

6. Overskud i klubben i 2016 blev 261.000.- kr. 

7. Egenkapitalen er på 5.715.000.- kr. 

8. Bestyrelsen i GF Sønderjylland udvides for en 2-årig periode med nuværende formand 

for GF for Ledere. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

 

B. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægternes §8 således at klubben fremover 

kan indkalde til generalforsamling på en af følgende måder: 1) Alm. brevpost 2) 

Klubbens hjemmeside eller 3) e boks. 

Formand Gunnar Hansen motiverede forslag om ændring af vedtægternes § 8. 
 
    Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 
  

C. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vedtægternes § 5 Indskud og § 18 Opløsning. 

Ny ejerstruktur i GF betyder at klubben fremover ejer aktiver i GF Forsikring a/s, da 

GF Medlemsselskabet er fusioneret med GF Forsikring a/s. 

Formand Gunnar Hansen motiverede forslag om ændring af vedtægternes § 5 
og 18.  
 
Forsalget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 
 

 

 



 

 

 

 

Spørgsmål fra medlemmer 

1. Hvad består egenkapitalen af i GF for Lederne 

2. Hvor mange af de 1.950 medlemmer er kvinder. 

Formand Jørgen Wedel fra GF Lederne svarede tilfredsstillende på 

spørgsmålene. 

 

 

5. Fastlæggelse af klubkontingent for 2018  

Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af klubkontingent fra 90 kr. til 50 kr. pr. år 

hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 

     

6. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleant  

Bestyrelsen består af: 

- Formand Gunnar Hansen 

- Næstformand Torben Skjødt 

- Best. medlem  Jørgen Larsen 

- Best. medlem Gunnar Skjødt 

- Best. medlem Ejner Nielsen 

 

 

På valg til bestyrelsen er: 

- Torben Skjødt 

- Gunnar Skjødt 

- Jørgen Larsen  

Alle er villige til genvalg. 

 

- Under forudsætning af pkt. 4a. bliver vedtaget, har GF for Ledere udpeget følgende 

medlem for en 2-årig periode: Jørgen Lück Wedel 

- Valg af suppleant. pt. Bent Clausen  

              Torben Skjødt, Gunnar Skjødt og Jørgen Larsen blev genvalgt.       

               
              Jørgen Luck Wedel blev under forudsætning af fusionsplanens gennemførelse valgt for en 

toårig periode. 

 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            Bestyrelsens forslag til suppleant: 

            - Bent Clausen 

              Bent Clausen blev valgt som suppleant   

 

        

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog genvalg af RND Partner ved registreret revisor Allan Nielsen, 

Haderslev, hvilket generalforsamlingen godkendte. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Spørgsmål fra medlemmer 

1. Kan glatførekursus ikke genindføres 

Formand Gunnar Hansen svarede tilfredsstillende på spørgsmålet  

 

Ideer og forslag 

1. Bent Clausen foreslog at resultat af fusionsafstemning på GF for Ledernes 

Generalforsamling bliver lagt på GF Sønderjyllands hjemmeside 

2. Ide fra medlem:  Post pr. hjemmeside giver begrænset mening, hvis ikke man 

kommer på hjemmesiden jævnligt, E- boks anbefales 

3. Ejner Nielsen foreslog mikrofon til spørgsmål fra medlemmerne i salen, da det var 

svært at høre spørgsmålene til nedskrivning i referatet. 

 

Jørgen Wedel takkede for valget til bestyrelsen og roste for samarbejdet med 

bestyrelsen i GF Sønderjylland. 

 

Formand Gunnar Hansen afsluttede og takkede for en god generalforsamling 

 

 

               

               Dirigent                                        Referent 

               Bent Clausen                               Ejner Nielsen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Referat godkendt den:  _______________________________ af: 

 

 

 

 

 

Gunnar Hansen - Torben Skjødt - Gunnar Skjødt - Jørgen Larsen - Ejner Nielsen 

 


