
Referat af generalforsamling den 13. april 

2016 for GF Hovedstaden, cvr. nr. 

11762638  

 

1. Valg af dirigent 

Formand Kim Pedersen bød velkommen på bestyrelsens vegne og foreslog Maiken Luvin som dirigent. 

Forsamlingen godkendte valget. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden, Kim Pedersen, læste beretningen op. Teksten bringes på klubbens hjemmeside og skal derfor ikke 

gengives her. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

Indledningsvist forespurgte en deltager, hvor mange medlemmer klubben har. Kim Pedersen oplyste, at der pt. er 

godt 3600 medlemmer.  

Formanden tog dernæst ordet, idet han henviste til den omdelte årsrapport. Indledningsvist bemærkedes, at 

revisionen ikke har givet anledning til forbehold (side 4 nederst). 

Nettoindtjeningen er steget 1,4 mio. kr. siden 2014, men da 2 – 3 personer har været på barselsorlov plus at der 

er betalt fratrædelsesgodtgørelse for en medarbejder, viser årsregnskabet et underskud på 626.568 kr. Dette til 

trods råder klubben stadig over en pæn egenkapital, 4,7 mio. kr. For yderligere detaljer henvises til den trykte 

årsrapport. 

 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Forslag om fusion. 

Erhvervsstyrelsen har d. 10. februar 2016 offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen vedrørende den påtænkte 

fusion mellem GF Amager og GF 163 Luftfart. Samtidig med er den positive kreditorerklæring ligeledes 

offentliggjort.  

Der er således forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse. 

Følgende dokumenter er blevet fremlagt forud for generalforsamlingen:  

- Fusionsplan 

- Fusionsredegørelse 

- Kreditorerklæring 

- Vedtægter 

 

Dokumenterne har været gjort tilgængelige for medlemmerne i 4 uger før generalforsamlingen på foreningens 

hjemmeside samt ved personlig henvendelse til foreningen.  

Vedtægtsændringerne, som fremgår af fusionsplanen blev gennemgået og uddybet.  

Det blev besluttet at gennemføre fusionen i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan. 

 

Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for og 0 stemmer imod.  

 

5. Fastsættelse af klubkontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret klubkontingent på 75 kr., hvilket blev vedtaget med 13 stemmer for og 0 stemmer 

imod.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

GF Luftfart har udpeget følgende medlemmer for en 2 årig periode: 

Harding Larsen 

Anita Simonsen 

Derudover er følgende på valg: 

Bjarne Hansen 

Karina Lund Hansen 

Karsten Klindt-Jensen 



Benny Jørgen Jacobsen (suppleant) 

Bjarne Hansen, Karina Lund Hansen og Karsten Klindt-Jensen blev alle genvalgt med 13 stemmer for og 0 imod 

uden modkandidater.  

 

Tommy Hjort stillede op som suppleant og blev enstemmigt valgt som ny suppleant.   

 

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog Revision Faaborg som blev valgt med 13 stemmer for og 0 imod.  

 

8. Eventuelt 

Ingen havde bemærkninger til dette punkt. 

 

 

 

Dirigent Referent 

Maiken Luvin Karsten Klindt-Jensen  


