
                                                                                                             Den 04. april 2019 

 

 

Generalforsamling hos GF Sønderjylland afholdes på  
Vojens Isstadion 6500 Vojens, torsdag den 04. april 2019 kl.18.30. 
 
Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Hansen, Jørgen Wedel, Bent Clausen og Ejner Nielsen 
                 
            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 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 tog ordet og fremlagde bestyrelsens beretning 
for generalforsamlingen, hvor ca. 127 tilmeldte var til stede. 
Formand Gunnar Hansen kom ind på flg. punkter under bestyrelsens beretning: 
 
-Velkommen 
-2018 bød på store forandringer i forsikringsklubben og på kontoret i Haderslev 
-2018 blev også et godt år 
-Der er også overskudsdeling på privatforsikringer 
-Autohjælp 
-Nye medlemmer og nye samarbejder er kommet til 
-Flere besøger os på kontoret i Haderslev 
-GF Fordelsklub 
-Klubbens økonomi herunder bilregnskabet 
-Hvordan gik det for GF Forsikring 
-Ildsjæle 2018 
-GF Forsikring blev 50 år 
-GF Sønderjylland er tilgængelig 
-På kontoret 
-Bestyrelsesarbejdet 

               
          Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.  

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 
Formand Gunnar Hansen gennemgik udførligt Årsregnskabet for 2018. 
 



Nettoindtægter                   11.443.035 kr. 
Udgifter til transporthjælp    -1.709.630 kr. 
Bruttofortjeneste                 9.733.405 kr. 
Omkostninger                      -8.156.849 kr. 
Resultat før afskrivninge   1.576.556 kr.  
Finansielle poster                   -649.380 kr. 
Afskrivninger                            -83.237 kr. 
Skat                      -12.650 kr.    
Årets resultat                        831.289 kr. 
 
Balance pr. 31.12.2018 
Egenkapital 
Egenkapital primo                                      17.480.802 kr.         
Overført egenkapital fusion klub 131                         0 kr.  
Indskud fra udgående medlemmer                 174.030 kr. 
Overført årets resultat                                     831.289 kr. 
Egenkapital i alt                                       18.486.121 kr. 
 
Kortfristede gældsforpligtelser 
Medlemsindskud                                       1.338.600 kr. 
Skyldige omkostninger                                 377.649 kr. 
Løn- og feriepengeforpligtelser                    633.783 kr. 
Forudmodtaget porteføljeprovision              682.271 kr. 
Depositum lejemål Gammelting                     21.000 kr. 
Kortfristede gældsforpligtelser ialt       3.053.303 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 medlemmer 

1. .Willy Frandsen-Hvorfor er der ikke en kasserer, der fremlægger regnskabet? 
Formand Gunnar Hansen svarede, at vi har en aut. Revisor, der udarbejder 
regnskaberne og almindeligvis gennemgår det på generalforsamlingen, men pga. 
ferie er revisor ikke tilstede. 

2. .Anton Johnsen-Hvad er risiko for at vi kommer til at skulle indfri vores evt. forpligtelser? 
Gunnar hansen svarede sammenhængen mellem det udbytte der kom fra GF og 
udviklingsenheden. 

3.  Medlem- Hvordan vil man sikre sig at der ikke tabes yderligere penge på investeringer, 
nu der er tabt 1 mio. siden sidste år? 
Formand Gunnar Hansen svarede at risiko spredes ud fra anbefalinger fra GF og 
fra pengeinstitutter, og bestyrelsens investeringspolitik som årligt ajourføres. 

4. Anne Dolberg spurgte om personalet forskellig ekspertise indenfor de forskellige 
forsikringstyper?  
Formand Gunnar Hansen Svarede at personalet er godt uddannet og løbende 
deltager i faglige kurser indenfor alle gængse privatforsikringer. 
Har vi aldersfordeling på medlemmer? Gunnar Hansen svarede at de fleste 
medlemmer er 25-35 & 55+      

5. Andreas Johnsen spurgte hvad er risiko for, at vi kommer til at indfri vores 
eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser?. 
 



 
 
 
 
 
Formand Gunnar Hansen svarede at beløbet er til at hjælpe økonomisk dårligt 
stillede klubber og at vi i fællesskab har interesse i at GF er repræsenteret i alle 
landsdele. 
 

                 Generalforsamlingen godkendte klubbens regnskab.     
 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
Formand Gunnar Hansen Kunne oplyse at der ikke var indkommet nogen forslag.           
 

5. Fastlæggelse af kontingent for 2020 
Bestyrelsen forslår uændret klubkontingent på 60 kr. pr. år hvilket blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
     

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  

Bestyrelsen består af: 

- Formand          Gunnar Hansen 
- Næstformand  Torben Skjødt 
- Best. medlem  Jørgen Wedel 
- Best. Medlem   Bent Clausen 
- Best. medlem   Ejner Nielsen 
På valg til bestyrelsen er: 
- Jørgen Wedel 
- Bent Clausen 
- Torben Skjødt 

Alle er villige til genvalg alle tre blev genvalgt. 

             Valg af suppleant 

              Bestyrelsens foreslog Jesper Tjørnelund som suppleant.  

                     - Jesper Tjørnelund 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: 
      1. Asmus Schmidt spurgte hvorfor veteranmotorcykel det ene sted stod til max. Værdi     
          500.000 kr. og et andet sted var max. Værdi nævnt med 650.000 kr.? 

               Samtidig roste medlemmet kunderådgiver Helle Hansen for god kundebetjening. 
Formand Gunnar Hansen svarede at vi på kontoret vil undersøge om der er 
forskellige oplysninger på hjemmesiderne og i givet fald sørger for rettelser.  

                
 



 
 
 
 
 
Formand Gunnar Hansen afsluttede og takkede for en god generalforsamling 
 

      
               Dirigent                                        Referent 

               Jesper Tjørnelund                         Ejner Nielsen 

 
 
 
 
 

 
Referat godkendt den:  _______________________________ af: 
 
 
 
 
 
Gunnar Hansen - Torben Skjødt - Jørgen Wedel - Bent Clausen og Ejner Nielsen 
 


