
Referat af generalforsamling i GF Aarhus tirsdag d. 9. april 2019  

Sted: Restaurant Thors Mølle 

Deltagere: 151 personer repræsenterende 103 stemmer 

 

Dagsorden 

1. Forretningsorden 

 

Der blev henvist til den gældende forretningsorden 

 

2. Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Lars Meier fra GF Kronjylland, som blev enstemmigt valgt 

Dirigent Lars Meier takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

og beslutningsdygtigt. 

 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

Beretningen blev fremlagt og der var efterfølgende spørgsmål og debat omhandlende:  

- Kunde skaf kunde konceptet 

- Afklaring af hvad begrebet ”Modul opdelt forsikringer” betyder 

- Hvor man kan finde klubbens vedtægter, og hvordan man stiller forslag til generalforsamlingen 

 

 

4. Forelæggelsen af klubbens årsrapport til godkendelse 

 

Klubbens årsrapport blev gennemgået af Lisbeth Horn. Der var spørgsmål og debat omhandlende: 

- Hvad betyder Transportdækning 

- Uddybelse af hvorfor der er stigning på markedsføring og administrationsomkostninger samt 

ydelser fra GF 

- Ønske om at budgettal for det netop afviklede regnskabsår indgår i fremlæggelsen 

- Uddybelse af hvor indskuddet indgår i regnskabet, og hvor meget der tilbagebetales når 

medlemmer udtræder 

- Ønske om fokus på at få lavere omkostningsprocenter i hele GF 

- Forskel på bilskaderegnskab og driftsregnskab 

- Forslag til bedre betegnelser i årsrapporten – fx ”Afskrivninger på bygninger mv” i stedet for 

”Afskrivning på kontor” 

- Forholdet mellem vækstprovision, vækst og personalevækst. 

 

Årsrapporten blev godkendt 

 

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

 

Ingen indkomne forslag 



6. Fastsættelse af klubkontingent 

 

Bestyrelsen foreslog ingen ændring i klubkontingent (132 kr pr år) 

 

Vedtaget 

 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 

 

  Bestyrelsen foreslog: Randi Bech Hoffman 

 

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år 

 

Bestyrelsen foreslog: Lisbeth Pedersen Horn 

 

Valg af suppleant for 1 år 

 Bestyrelsen foreslog: Else Marie Pedersen Horn 

 

Ingen andre kandidater 

 

Dermed blev Randi Bech Hoffman og Lisbeth Pedersen Horn valgt til bestyrelsen, og Else Marie 

Pedersen Horn valgt til suppleant 

 

 

8. Valg af revisor 

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Rasborg, BDO Randes  

 

Ingen andre forslag 

 

Dermed blev BDO Randers valgt 

 

 

9. Eventuelt 

 

Diverse ting blev drøftet, herunder: 

- Ønske om at der kommer information om at det er ved at være tid til at stille forslag til 

generalforsamlingen, i nyhedsbrevet som sendes til medlemmerne ved nytår 

- Uddybning af hvad medlemskontingentet er og hvor man betaler 

- Lokaler, mad og udstyr til generalforsamlingen 

 

Bestyrelsen takkede for den store indsats som Else Marie Pedersen Horn har ydet for klubben 



Slutteligt takkede formanden for en hyggelig aften med en god debat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Bich Vu                           Lars Meier 

Referent    Dirigent 


