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Standardtekst til protokollat 
 
 
Ordinær generalforsamling i GF Lindø (klub 123) 
 
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 2. april 2020 kl. 18.00 på Restaurant 
Skovbakken. Sdr. Boulevard 315, 5000 Odense C 
 
Formand Thomas Lukasieiwcz bød velkommen til den ordinære generalforsamling.  
 
På grund af coronavirus/covid-19 og regeringens begrænsning af antal personer i offentlige 
forsamlinger, var åres generalforsamling desværre uden fysisk fremmøde. 
 
For at fastholde medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation har alle medlemmer, der 
har tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive fuldmagt / brevstemme.  
 
Der var tilmeldt 20 medlemmer repræsenterende 20 stemmer. Af disse er der afgivet 5 skriftlige 
stemmer. Fysisk var kun bestyrelsen og dirigent til stede. 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Bestyrelsen foreslår: 
 
Ændringer af vedtægter som følge af nyt medlemsbegreb i GF Forsikring 
 
Motivering: GF Forsing har igennem længere tid arbejdet på en udvidelse af 
medlemsbegrebet, og dette arbejde har resulteret i et nyt udvidet medlemsbegreb, som 
kræver vedtægtsændringer i alle klubber. Desuden foreslås ændringer af mere redaktionel 
karakter.  
 
Forslag til ændrede vedtægter vil blive fremlagt på generalforsamlingen og kan evt. 
rekvireres inden generalforsamlingen ved kontakt til klubben på kom@gfforsikring.dk eller 
tlf. 66 15 03 98  
 

5. Fastsættelse af klubkontigent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 

Bestyrelse: 
På valg: Claus Lindberg, modtager genvalg 
Suppleant: 
På valg: Svend Åge Sørensen 

7. Valg af revisor og af en suppleant: 
Revisor: 
På valg: Bent Steimle, modtager genvalg 
Suppleant: 
På valg: Wolfgang Stammer, modtager genvalg 

8. Evt. 
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i 
hænde senest en uge før generalforsamlingen. Således er sidste frist for indsendelse torsdag den 
26. marts 2020 

 
Ad 1. Valg af dirigent 
Bent Steimle blev valgt som dirigent 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 
Ad. 2. Bestyrelsens beretning 
godkendt 
 
Ad. 3 Årsrapport 
Årsrapport blev enstemmigt vedtaget.  
 
Ad. 4 Bestyrelsens forslag 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget 
Se bilag A og B. 
 
Forslag til vedtægtsændringer nævnt i bilag A, vedtaget enstemmigt 
Nævnte forslag vedr. § 3, 4 og 11 træder i kraft 1. januar 2021, og indtil denne dato gælder de 
nuværende bestemmelser 
 
Forslag til vedtægtsændringer nævnt i bilag B, vedtaget enstemmigt. 
Nævnte forslag vedr. § 1, 7, 8 og 9 træder i kraft omgående. 
 
Ad. 5. Fastsættelse af klubkontigent 
Klubkontigent fastholdes på kr. 100,- (vedtaget enstemmigt) 
 
Ad. 6. Personvalg 
Bestyrelse: Claus Lindberg blev valgt (enstemmigt) 
Bestyrelses Suppleant: Svend Åge Sørensen blev valgt (enstemmigt) 
 
Ad. 7. Personvalg 
Revisor: Bent Steimle blev valgt (enstemmigt) 
Revisor Suppleant: Wolfgang Stammer blev valgt (enstemmigt) 
 
Ad. 8. Evt. 
Ingen bemærkninger 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 
 
Referent   Dirigent 
Thomas Lukasiewicz  Bent Steimle 
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