
Referat af klubbens ordinære generalforsamling    
tirsdag den 2.4.2019 kl. 17.30    

på Østvilsund Færgekro. 
 
 
68 af klubbens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen. 
 
Formand Svend Aage Schytte Pedersen bød de mange fremmødte velkommen til klubbens 
ordinære generalforsamling.  
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af klubbens regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 På valg er:   

  Bestyrelsesmedlem Henning Vognstrup 

  Bestyrelsesmedlem Lars Wolf 

   

  Bestyrelsessuppleant Benny Madsen (modtager genvalg) 

  Bestyrelsessuppleant Henrik Overgaard (modtager ikke genvalg) 

 Valg af revision. 

På valg er:  

 Revisor Mogens Tidemand Larsen  

 Revisorsuppleant Hans Ulrich Sørensen  

 Begge modtager genvalg. 

7. Eventuelt. 

 



Pkt. 1. 
Svend Aage Schytte Pedersen foreslog Alex Klein som dirigent, Alex blev valgt. 
Alex Klein indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
 
Der blev udtrykt ønske om at få indkaldelsen tilsendt på anden måde end i e-Boks. 
 
 
 
Pkt. 2: 
Alex Klein gav ordet til Svend Aage Schytte Pedersen, som fremlagde bestyrelsens beretning: 
 
Mange ting har været positive for klubben: flytning af kontoret i Thisted til en meget mere synlig 
adresse har været årsag til en større tilstrømning af medlemmer. 
 
For at øge vores markedsandel har vi i december ansat assurandør Lasse Leander, som får 
udgangspunkt fra kontoret i Nykøbing. 
 
Overskuddet på skadesregnskabet fik en størrelse, så vi ikke i år tærer på skadesreserverne. 
Skadesreserverne er på 4.001.857 kr. svarende til 22 % af præmieindtægten. 
Overskuddet på 9% er fratrukket opkrævningen fra 1. januar. 
 
Autohjælpsordningen har givet et overskud på 180.000 kr. 
 
Overskuddet indgår i det samlede driftsresultat, som desværre må siges ikke at være 
tilfredsstillende, idet underskuddet blev større end det budgetterede. 
 
For at dette ikke skal gentage sig, afholdt vi i november måned en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor vi havde stillet forslag om at hæve klubkontingentet med 80 kroner og 
kontingent til transportordningen med 65 kroner. 
Forslagene blev godkendt, således at de er indregnet i opkrævningen for januar. 
 
Som I kan se har vi fået ny forretningsfører/afdelingschef, og derfor skal der lyde en særlig 
velkomst til Gitte Larsen, som vi ser frem til mange års samarbejde med. 
 
Til slut vil jeg sige tak bestyrelsen og de ansatte for samarbejdet gennem året. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
 
Pkt. 3: 
Herefter fremlagde kasserer Henning Vognstrup klubbens regnskab. Som det fremgår af 
årsrapporten er det i overensstemmelse med loven. 
 
Finn Rahbek havde et spørgsmål vedr. bestyrelseshonorar, men da det er en del af hans 
indleverede forslag, vil det blive taget op under pkt. 4. 
  
Regnskabet blev godkendt.  



Pkt. 4: 
Indkomne forslag. 
 
Alex Klein gav ordet til Finn Rahbek, som havde indleveret forslag til ændring af klubbens 
vedtægter. 
 
Finn Rahbek foreslog flg. ændringer af vedtægterne:  
 
§2 ændres fra: 
  
§ 2 Formål  
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet 
GF Forsikring a/s, hvor medlemmernes biler er forsikrede, samt formidle forsikringer i 
henhold til Lov om Forsikrings-formidling. 
 
Til:  
Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser sammen med forsikringsselskabet 
GF… 
 
Efter en drøftelse stemtes om forslaget. 4 stemte for, ikke vedtaget. 
 
 
Forslag: 
§5 ændres fra: 
 
§ 5 Indskud 
Medlemmerne betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke.  
 
Klubben køber aktier i GF Forsikring a/s for indskudsbeløbene. Aktierne tilhører klubben. 
 
Udtræder et medlem af klubben, tilbagebetales indskud efter anmodning.  
 
Har et afgået medlem ikke inden 3 år efter datoen for medlemskabets ophør anmodet om 
tilbagebetaling af indskud, tilfalder det klubben 
 
Til: 
§ 5 Indskud 
Medlemmerne betaler et indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke.  
 
Klubben køber aktier i GF Forsikring a/s for indskudsbeløbene. Aktierne tilhører klubben. 
 
Udtræder et medlem af klubben, tilbagebetales indskud. 
 
 
Efter en drøftelse, hvor Svend Aage Schytte Pedersen kunne oplyse, at denne form vil blive 
ændret, måske i løbet af et år, blev der stemt om forslaget. 
4 stemte for, ikke vedtaget. 
 



Forslag: 
§12 ændres fra: 
 
§ 12 Valg af bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 
2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan 
finde sted. 
 
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. 
 
Til revision af klubbens regnskab vælges på generalforsamlingen endvidere en revisor 
samt en revisorsuppleant. Revisor og suppleant er på valg hvert år.  
 
Herudover vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
Valgbare til bestyrelse og revision er medlemmer af klubben. 
Aldersgrænsen for at sidde i bestyrelsen er 70 år. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde 
ved første generalforsamling efter det fyldte 70. år. 
 
Til: 
§ 12 Valg af bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år 
ad gangen. 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. 
 
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. 
 
Til revision af klubbens regnskab vælges på generalforsamlingen endvidere en revisor samt en 
revisorsuppleant. Revisor og suppleant er på valg hvert år.  
 
Herudover vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
Valgbare til bestyrelse og revision er medlemmer af klubben. 
Aldersgrænsen for at sidde i bestyrelsen er 70 år. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde ved 
første generalforsamling efter det fyldte 70. år. 
 
Bestyrelsen modtager et vederlag, hvis størrelse godkendes på generalforsamlingen. 
 
 
Svend Aage Schytte Pedersen: Bestyrelseshonoraret blev foreslået på en generalforsamling for 
nogle år siden og vedtaget uden kommentarer.  
Bestyrelsen vil gerne indarbejde formuleringen i vedtægterne, men vi ønsker at vende tilbage 
med det næste år. 
 
Dette accepterede Finn Rahbek. 
 
 
 
 



Pkt. 5: 
Svend Aage Schytte Pedersen: Bestyrelsen foreslår at kontingentet er uændret 180 kr.  
 
 
Godkendt. 
 
 
 
Pkt. 6: 
På valg er:   
   
Bestyrelsesmedlem Henning Vognstrup 
Bestyrelsesmedlem Lars Wolf 
   
Bestyrelsessuppleant Benny Madsen  
 
Genvalgt. 
 
Bestyrelsessuppleant Henrik Overgaard modtager ikke genvalg.  
Pia Pallesgaard blev foreslået som ny bestyrelsessuppleant. 
 
Valgt. 
 
 
 
Pkt. 7: 
Revisor Mogens Tidemand Larsen blev genvalgt. 
Revisorsuppleant Hans Ulrich Sørensen blev genvalgt. 
 
 
 
Pkt.8: 
Eventuelt.  
 
Der blev udtrykt ønske om se forslaget før generalforsamlingen, men da det er fra et medlem, er 
det indkommet efter udsendelse af indkaldelsen.  
 
Efter en drøftelse af den foretrukne måde at formidle indkaldelsen på, gav Svend Aage Schytte 
Pedersen udtryk for, at han er imod at sende det med posten, da det vil udgøre en 
uforholdsmæssig stor udgift. 
  
Alex Klein var ikke i tvivl om, at e-Boks er den bedste løsning. 
 
Gitte Larsen: Vi sender til e-Boks, fremlægger det på klubkontorerne, slår op på klubbens 
hjemmeside og på Facebook – men vi vil ikke sende med fysisk post. 
 



Kaj Nielsen foreslog at sætte en annonce i Thisted Posten.  
 
Svend Aage Schytte Pedersen svarede, at da klubben dækker et stort geografisk område, vil 
det betyde annoncer i op til 5 ugeaviser, så prisen vil løbe op. 
 
 
Der blev stillet spørgsmål om dækningen af elcykler via Ældresagen.  
 
Gitte Larsen svarede, at når man som medlem af Ældresagen har alm. dækning for cykeltyveri 
på sin indboforsikring hos GF, får man gratis den udvidede cykeldækning med. 
 
 
Svend Aage Schytte Pedersen gav ordet til klubbens nye afdelingsleder Gitte Larsen, som 
takkede for det flotte fremmøde.  
 
Gitte fortalte bl.a. om nye tiltag i klubben, hvor vi ligesom tidligere i samarbejde med 
Ældresagen vil afholde et arrangement på køreteknisk anlæg, hvor man kan prøvekøre en 
elcykel eller køre en tur på glatførebanen i bil. Der vil snart komme nyt på hjemmesiden og 
Facebook om arrangementet. 
Et andet tiltag er et arrangement i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Ældresagen og  
GF-Fonden omkring brandsikkerhed i eget hjem. Det løber af stablen i august. 
 
Klubben markedsfører sig på nye måder, i biografen, på busser og på LED skilte. 
 
Vi har fået – og får – nye produkter: +60 Ulykkesforsikring og senere i april en ny 
tilvalgsdækning for parkeringsskader. 
 
GF lever fuldt og helt op til andre selskaber, vi er blevet Bedst-i-test på både katte- og 
husforsikring. 
 
Gitte opfordrede alle fremmødte til at udfylde blanket med navne på evt. nye kunder, som vi må 
ringe til for at give et uforpligtende tilbud.  
 
Der blev stillet spørgsmål om dækning på de nye elcykler, der kan køre op til 45 km. I timen.  
Vi undersøger og skriver om det. 
 
I den forbindelse blev der kraftigt opfordret til at bruge af refleks – og cykelhjelm, uanset om 
man cykler på elcykel. 
 
 
 
 
Herefter takkede Svend Aage Schytte Pedersen for deltagelsen i generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 



Generalforsamlingen sluttede kl. 19, herefter var klubben vært ved middag og kaffe. 
 
Referent: Lisbeth Kristensen 
GF Thy og Mors. 
Udsendt til bestyrelsen 3.4.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________        _____________________       _____________________    
Sv. Aa. Schytte Pedersen                      Lars Wolf                          Henning Vognstrup                   
 
 
 
 
_____________________        _____________________    
             Alex Klein                              Morten Skjøth 
  
 


