Referat af generalforsamling i GF Viborg torsdag d. 8. april 2021

Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens kontor på farvervej 1c, uden fysisk fremmøde grundet
Corona Pandemien.
Der var tilmeldt 10 medlemmer foruden bestyrelsens 5 medlemmer.
De medlemmer der havde tilmeldt sig, kunne følge generalforsamlingen via online-tjenesten Zoom.
Klubben havde modtaget 6 brevstemmer og 2 fuldmagter.
Der var 2 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer der fulgte med via online-tjenesten Zoom.
I lokalet på klubkontoret var Formand Stig Lindenstrøm, Dirigent Flemming Kjeldsen og Revisor Heinrich
Bornhøft tilstede.
Formanden bød velkommen og takkede dem der havde tilmeldt sig generalforsamlingen, og de der nu var
med på Zoom på afstand.

Formanden gennemgik punkterne på dagsordenen, og foreslog herefter Flemming Kjeldsen som dirigent
under
Punkt 1 - Valg af dirigent
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet d. 2. marts og i
henhold til vedtægterne skal indkaldelse ske senest 14 dage før afholdelse. Dirigenten kunne derfor
konkludere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Punkt 2 - Bestyrelsens beretning
Dirigenten gav ordet til Formanden, og han gennemgik beretningen. (fremgår af 2 separate dokumenter)
Beretningen blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.
Punkt 3 – Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse
Revisor Heinrich Bornhøft gennemgik regnskabet.
Der er 2 væsentlige forhold der i 2020 har sat sit aftryk i regnskabet. Det ene er lønkompensation fra staten
på 253.781 kr. i den periode hvor der har været hjemsendte medarbejdere. Det andet er omkostninger til
flytning af klubkontor der andrager ca. 300.000 kr. Årsresultatet udviser et overskud på 406.512 kr.
Bestyrelsen anser resultatet som værende tilfredsstillende.
Årsregnskabet blev godkendt med stemmerne 8 for, 0 imod og 0 der undlod at stemme.
Punkt 4 – Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen foreslog forhøjelse af det samlede bestyrelseshonorar fra 108.000 til 130.000 kr.

Formanden motiverede forslaget med stadig større krav til kompetencer i bestyrelsen, højere tidsforbrug,
muligheden for at kunne tiltrække kompetente bestyrelsesmedlemmer i fremtiden, samt at honoraret ikke
var reguleret siden 2016.
Forslaget blev vedtaget med 7 stemmer for, 0 imod og 1 der undlod at stemme.
Punkt 5 – valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Dan Bjerregaard, Viggo Hansen og Erik Lassen.
Erik Lassen havde valgt at trække sig efter indkaldelsen var udsendt.
Dan Bjerregaard og Viggo Hansen blev valgt med 8 stemmer for, 0 imod og 0 der undlod at stemme.
Der var i øvrigt ingen modkandidater.
Bestyrelsen har valgt at fortsætte 1 år med 4 bestyrelsesmedlemmer, og i 2022 opstille en kandidat som
erstatning for Erik Lassen, der så skal vælges for 1 år.
Vedtægternes §12 giver mulighed for denne løsning, da bestyrelsen skal bestå af op til 5 medlemmer.
Formanden takkede Erik Lassen for hans indsats i bestyrelsen gennem de sidste 9 år.
Punkt 6 – Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog Revisionsselskabet Bornhøft og Lindemann, der erstatter Revisionsselskabet Ib Rohde.
Klubbens mangeårige revisor Heinrich Bornhøft har valgt at starte eget revisionsfirma, og klubben anbefaler
at vi fortsætte med at benytte Heinrich i det nye selskab, da vi har et godt samarbejde med ham.
Det blev vedtaget af forsamlingen med 8 stemmer for, 0 imod og 0 undlod at stemme.
Punkt 7 – Eventuelt
Formanden tog ordet, og fremkom med tanker om, at klubben vil afholde et medlemsmøde efter
sommerferien, så vi får lejlighed til at være sammen og informere yderligere om, hvad der sker i GF
Forsikring, og på forsikringsmarkedet i øvrigt.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at vi var igennem alle punkterne på dagsordenen. Han takkede for
god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet
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