
Referat af Generalforsamling den 4. april  2019 kl. 18.30 
på Restaurant Golf Salonen, 8800 Viborg 

 
 
Klubbens formand Stig Lindenstrøm bød velkommen til GF Viborg’s 50. generalforsamling, som  
startede med kaffe og kage. 
 
Formanden gik herefter over til dagsordenen: 
 
 
Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Flemming Kjeldsen blev foreslået og enstemmigt valgt. 
Flemming Kjeldsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, jf. 
Vedtægternes § 8. 
Stemme optæller: Pernille Dalgaard, Ulla Overgaard samt Lena Vinther 
Referent: Inge Pedersen 
 
Dirigenten gav herefter ordet videre til klubbens formand. 
 
 
Dagsorden pkt. 2 Bestyrelsens beretning 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
Beretning vedlagt. 
 
Et medlem forespurgte, om GF har samarbejdspartnere til reparation af stenslag. Formanden nævnte GF´s 
samarbejdspartnere og at medlemmerne derudover frit kan vælge, hvem der repaprere ruden.     
 
Et medlem opfordrede GF til at uddele gratis elektroniske p-skiver, god reklame og glade kunder. 
Formanden ville give opfordringen videre til rette sted.   
 
Et medlem spurgte ind til, hvor det overordnede GF holder til og hvem der styrer GF´s  investeringerne?  
Formanden fortalte at GF´s hovedsæde holder til i Odense samt forklarede kort om GF´s struktur mht. at GF 
Viborgs´s medlemsaktier tæller på GF A/S generalforsamling. GF Odense styrer investeringerne. 
 
Et medlem spurgte ind til, hvor stor en del af  GF´s aktiekøb foregår via Danske Bank og Nordea. 
Formanden fortalte at GF Odense styrer investeringerne. 
 
Et medlem spurgte ind til, hvilken bank GF Viborg bruger. Formanden oplyste, at GF Viborg´s driftskonto er 
i Ringkjøbing Landbobank.  
 
Et medlem forespurgte omkring antal bestyrelses medlemmer? Formanden oplyste pt. 3 som ønskes udvidet 
til 5 –  det er ligeledes nævnt under et selvstændigt punkt på dagsordnen.  
 
Et medlem spurgte ind til om kunden fra andre dele af landet, kan indtegnes i GF Viborg. Formanden 
forklarede at klubberne i GF har deres lokale tegningsområder, da GF ønsker at være et lokalt 
forsikringskontor.  Ved reference er det ok, at kunden fra andre landsdele indtegnes i klubben i Viborg. 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 



Dagsorden pkt. 3 Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse. 
 
Registreret Revisor Henrich Bornhøft fremlagde og gennemgik Årsrapporten for 2018.  
Regnskabet er revideret af Revisor Ib Rohde, Kjellerup uden bemærkninger. 
 
Et medlem spurgte ind til personaleomkostninger, hvorfor de stiger med ca. kr. 300.000 samt hvilke 
omkostninger der er indeholdt i udgiften ”salgsmøder”  Revisoren oplyste, at der er budgetteret med en 
stigning på personaleomkoster i 2019 pga. der er ansat ny assurandør. 
Posten salgsmøder indeholder udgifter til marketing, interne kurser, og ikke mindst generalforsamlingen. 
 
Et medlem spurgte ind til hvor honorar til bestyrelsen føres? Revisoren oplyste at bestyrelses honorar er 
indeholdt i personaleomkostningerne, tidligere var det oplyst som en separat post. 
 
 
Årsrapporten blev godkendt og enstemmigt vedtaget. 
 
 
 
Dagsorden pkt. 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
 
Ingen forslag fra medlemmer. 
 
Bestyrelsen foreslog ændring af klubbens vedtægter. 

a)  Ændring af § 12 i klubbens vedtægter – udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer.  
 
Formanden forklarede forslaget med at der kræves flere kompetancer af bestyrelsen, ny lov omkring 
forsikringsformidling samt at det er svært at skaffe kvalificerede bestyrelses medlemmer. 
Bestyrelse vil også være mindre såbar med nu 5 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Et medlem spurgte ind til, hvordan et forslag bliver afgjort, hvis et lige antal bestyrelsesmedlemmer? 
Formanden stemme bliver så afgørende. 

 
Forslaget blev godkendt og enstemmigt vedtaget og træder i kraft med omgående virkning. 
 
 
 
Dagsorden pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

a)   På valg er Erik Lassen – modtager genvalg 
b)   2 nye bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen foreslårViggo Hansen & Dan Bjerregaard 

 
Erik Lassen, Viggo Hansen og Dan Bjerregaard præsenterede kort sig selv overfor generalforsamlingen. 
 
Forslaget blev godkendt og enstemmigt vedtaget. 
 
 
 
Dagsorden pkt. 6 Valg af revisor. 
 
Vi fortsætter med nuværende revisor, som har et on-line bogføringssystem, så både er effektivt og billigere. 
 
 



 
 
 
Dagsorden pkt. 7 Eventuelt 
 
Et medlem spurgte ind til, hvorfor stemmen til generalforsamling er pr.  bilforsikring og ikke pr. forsikringstager? 
Formanden forklarede omkring GF´s struktur samt oplyste at GF A/S arbejder med en ændring. 
 
Et medlem forespurgte om et program til jubilæumsfesten? Formanden fortalte at det er en almindelig reception med 
buffe og taler. Endvidere oplyste formanden, at GF Viborg ønsker at evt. gaver doneres til Hospitalsklovne. På 
indbydelsen er der oplyst et konto nr. til overførslen. 
 
Et medlem forespurgte,  hvor han kan finde GF Viborg´s regnskab. Formanden oplyste at den bliver lagt op 
på GF´s hjemmeside. 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet, og gav herefter ordet til formanden, som takkede 
dirigenten for vel udført arbejde. 
 
 
 
 
----------------------------                                ------------------------------- 
dirigent:  Flemming Kjeldsen  referent:  Inge Pedersen 
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