
Referat af den 51. ordinrere Generalforsamling
Forsikringsklubben GF-Sydvest, den 2.apri12020 kl. 19.00.

Sted: 01. Vardevej 15,6700 Esbjerg.

Dagsorden: Dagsorden jvf. vedtregterne.

Der var tilmeldt 63 medlemmer med ialt 29 brevstemmerlfuldmagter. Fysisk var kun Formand og
dirigent til stede

Klubbens formand Kim Nielsen, b0d velkommen.
Herefter gik man videre til dagsordenens pUnkt 1, valg af dirigent.

Punkt!

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Lars Lindhard fra Advokatfirmaet Penta Advokater, som herefter blev valgt.

Dirigenten bemrerkede, at det fremgar af vedtregterne, at aIle medlemmer med regtefrelle har adgang
til generalforsamlingen, og at dette i almindelighed rna forstas som ret til fysisk at vrere til stede.

Dagsorden til dagens generalforsamling med regnskab, forslag til valg etc. har vreret fremlagt pa
hjemmesiden i overensstemmelse med vedtregterne.

Imidlertid er det ved loy blevet forbudt at forsamles i ubegrrenset antal, idet regeringen pa grund af
coronavirus/covid-19 -situationen har begrrenset antallet af personer, der rna m0de op til offentlige
forsamlinger, til maksimalt 10 personer.

Arets generalforsamling rna derfor enten afholdes uden fysisk fremm0de eller udsrettes til et senere
tidspunkt.
Da en udsrettelse pa ubestemt tid ville vrere i strid med de almindelige selskabsretlige regler og ef-
terlade klubben uden en lovligt valgt bestyrelse, har klubben for at fastholde medlemsdemokratiet i
denne ekstraordinrere situation direkte kontaktet aIle medlemmer, der har tilmeldt sig klubbens
generalforsamling, og givet dem mulighed for at afgive fuldmagt eller stemme probrev.
Samme mulighed er givet klubbens 0vrige medlemmer, idet oplysningerne herom og de n0dvendige
blanketter til brug herfor er gjort tilgrengelige pa klubbens hjemmeside, hvor indkaldelse til general-
forsamlingen ogsa normalt fremlregges.

Pa dette grundlag konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen rna anses for lovligt indkaldt og
dermed lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede de fremkomne fuldmagters og brevstemmes gyldighed og gik videre til
dagsordenens punkt 2, beretning for 2019, og gay ordet til klubbens formand.



Punkt2

Bestyrelsens beretning.
Formanden berettede omkring overskuddet pa bilskadesregnskabet, som for aIm. bilister blev pa
12%. Fortalte endvidere omkring, hvordan skaderne fordelte sig sammenlignet med 2018/2019.
Dette er vi yderst tilfredse med.

Hvad havde klubben sa tegnet i 2019:
Bilforsikringer:
tegnet i 2019: 2.730 stk.
Ikraftvrerende pr. 31.12.19: 9.194 stk.

0vrige brancher:
tegnet i 2019: 5.215 stk.
Ikraftvrerende pr. 31.12.19: 26.240 stk.

Portefolgeudvikling:

31.12.18: i kr. bil = 36.921.302,- - 0vrige = 60.709.088,- kr. - i alt : 97.630.390,- kr.
31.12.19: i kr. bil = 40.598.144,- - 0vrige = 66.798.111,- kr. - i alt : 107.396.255,- kr.

Hvad er der sket i 2018 + starten af 2019:

Kim Nielsen fortalte om f0lgende:
Nye medarbejdere
Lykke Nejlund pr. 1.10.2019
Kristoffer Hansen pr. 1.1.2020
Autohjrelpe er nedsat med kr. 20 til kr. 375 om aret.
Parkeringsskade
Pak0rsel af dyr
Bedst i test totalpakke.
Mitgf - medlemsfordele.
Skadeforbyggelse - indbrud eller pak0rsel af dyr.
Robotter - rutineprreget arbejde.
Trustpilot - m. 2 ud af 77 forsikringsselskaber.
Husforsikring for andet ar i trrek karet som bedst i test af Forbrugerradet Trenk Penge.
Ulykkesprodukt med nye drekninger.
Medarbejdertrivselsindeks 6,7 f0r 6,4.
GFFonden - projekter/trafiksikkerhed kan indstille til kontakt@gfforsikring.dk
Forsikringstj ek.
Kunde skaf kunde.

Sporgsmal fra medlemmer:

Dirigenten bemrerkede, at der ikke var indkommet sp0fgsmal eller bemrerkninger til bestyrelsens
beretning.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. Ud af 29 brevstemmer/fuldmagter, sa fordelte stem-
merne sig som f0lger; 29 for, 0 imod og 0 blanke.
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Punkt3

Forelreggelse af k1ubbens arsregnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik i kassererens fravrer regnskabet. Drift og balanceposter blev gennemgaet i
hovedtrrek. Formanden bemrerkede, at der er givet blank revisionspc1tegning fra Revisionscentret
SR.

Sporgsmal fra medlemmer:
Dirigenten bemrerkede, at regnskabet har vreret offentliggjort pa klubbens hjemmeside, og der ikke
var indkommet sp0rgsmal eller bemrerkninger til regnskabet. Drift og balanceposter blev gennem-
gaet med henvisning til fremsendte. Revisionspc1tegning fra Revisionscentret SR med blank pc1teg-
mng.

Herefter blev regnskabet godkendt. Ud af 29 brevstemmer/fuldmagter, sa fordelte stemmerne sig
som f0lger; 29 for, 0 imod og 0 blanke.

Punkt4

Bestyrelsen havde fremsendt forslag om rendring af vedtregter til nyt medlemsbegreb punkt a, samt
0vrige vedtregtsrendringer pUnkt b.
Formanden gennemgik forslagene i hovedtrrek og henviste til motivationen i indkaldelsen som er
saledes

Motivering: Bestyrelsenforeslar, at alleforsikringstagere over 18 ar bliver medlemmer. Det er en
cendring som alleformcend i GF blev enige om i efteraret 2019. Det skyldes at GF gennem arene
har udviklet sig,/ra at forsikre biler, til at dcekke hele familiens forsikringsbehov og tilmed om/aue
mindre erhverv og landboforsikringer. Heltfra starten har et medlemskab vceret knyttet til en
bi(/orsikring, men udviklingen viser et stigende antal familier med en portef@lje uden bil, og de har
ikke indJlydelse og stemmeret pa klubbens generalforsamling. GF Sydvests klubbestyrelse bakker op
om beslutningen, og cendringen bUver grundigt gennemgaet pa klubbens genera(/orsamling.
b. Dette er forslag til @vrigeajourf@ringer i klubvedtcegterne vedr@rendeformalia.

Dirigenten bemrerkede at forslagene har vreret tilgrengelige pa klubbens hjemmeside, og at rendring
af vedtregterne for at vrere gyldige skal vedtages af mindst 3/4 af de pa generalforsamlingen
reprresenterede stemmer.
Forslagene blev godkendt. Ud af 29 brevstemmer Ifuldmagter fordelte stemm erne sig som f01ger;
29 for, 0 imod og 0 blanke.
JEndringerne i § 3,4 og 11 blev vedtaget med ikrafttrredelse 1. januar 2021.
Dirigenten konstaterede, at rendringerne var lovligt vedtaget og dermed gyldige.
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Punkt5

Fastsrettelse af k1ubkontingent

Bestyrelsen foreslog, at klubkontingent pa 75 kr. skal fortsrette urendret.

Forslaget blev vedtaget. Ud af 29 brevstemmer/fuldmagter fordelte stemmerne sig som f0lger; 29
for, 0 imod og 0 blanke.

Punkt6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Valg i henhold til vedtregterne.
a) 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fore slog Torben B. Pedersen, Arne M. Pedersen som begge 0nskede genvalg. Michael
Christiansen som nyvalgt.
Dirigenten bemrerkede, at de opstillede kandidater har vreret offentliggjort pa klubbens hjemmeside,
og at der ikke var anmeldt andre kandidater.
AIle blev dermed valgt for en 2-arig periode. Ud af 29 brevstemmer/fuldmagter fordelte stemmerne
sig som f0lger; 29 for, 0 imod og 0 blanke.
b) 1 bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen foreslog S0fen Kruse Madsen.
Dirigenten bemrerkede, at den opstillede kandidat har vreret offentliggjort pa klubbens hjemmeside,
og at der ikke var anmeldt andre kandidater.
Dermed blev S0fen Kruse Madsen valgt for det nreste ar. Ud af 29 brevstemmer/fuldmagter fordelte
stemm erne sig som f0lger; 29 for, 0 imod og 0 blanke.

Punkt7

Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg til Revisionsfirmaet SR, som derefter blev genvalgt. Ud af 29 brev-
stemmer/fuldmagter, sa fordelte stemmerne sig som f0lger; 29 for, 0 imod og 0 blanke.

Punkt8

Eventuelt.

Der forela inter under eventuelt.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udt0mt, og takkede for god ro og orden, og gay
formanden ordet for afsluttende bemrerkninger.

Formanden takkede dirigenten for en godt ledet generalforsamling.

4



Esbjerg, den 2. april 2020.

Referent
Kim Nielsen

Dirigent
Lars Lindhard
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