
GF Horsens Forsikringsklub 

Generalforsamling 

Brædstrup Kro, Nørregade 11, 8750 Brædstrup 

tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.30 

 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår adv. Peter Agentoft Nielsen som blev godkendt af forsamlingen. 

2. Aflæggelse af beretning 

Formanden for bestyrelsen Christian Hermansen fremlagde de udleverede beretning som flg. 

Fusion mellem GF Midt Vest og GF Horsens. 

 Planer blev afvist af bestyrelsen i Odense. 

Nye tegningsområder og fusionsoplæg fra bestyrelsen. 

 Intet er afgjort endnu 

Tilbagebetalingsprocenten for bilforsikring 

 Fordeling er fremvist skemalagt for AKKA, PPOST Jylland samt GF Horsens 

Medlemsfordel. 

 Det anbefales at man jævnligt besøger klubbens hjemmeside. 

Vores gamle kontorejendom i Horsens 

 Mulig lejer er næsten på plads 

Konkurrencesituationen. 

 Tegn på at færre forlader serviceniveauet i GF 

Salget 2016 

 Der er positiv udvikling som lover godt for 2017. 



  Bestyrelsen og ledelsen påtænker at muligheden for at spare printninger af 

  rapporterne og derved fremsende på mail eller eboks. 

Medlemstal. 

 Medlemstallet har for 2016 været i positiv fremgang. 

GF på landsplan. 

 Ejerstrukturen samt den påtænkte ændring i GF Forsikring A/S blev fremlagt. 

 Derudover blev det nævnt at vore samarbejdspartnere ikke helt har leveret den tilgang som  

 GF havde håbet på. 

Klubbens personale: 

 Til slut roste bestyrelsesformanden klubbens gode trup af personale. Alle har ydet en stor 

 indsats. 

Spørgsmål: 

Søren Bak.  Hvad gør klubben for vore samarbejdspartnere 

Christian Hermansen.  Ved besøg og opfølgning så ofte vi kan. 

John Schøtt. Ønskede at vide omkostninger for Vejlevej 27 

Christian Hermansen. Ses i fremlagt årsrapport. 

Mogens ?  Hvad får vi som medlemmer ud af Ældresagen? 

Alice Lundager. Bla. ekstra dækninger og fordele på rejseforsikring. 

Mogens ?  Hvordan lanceres erhverv? 

Alice Lundager. Lanceres igennem nyhedsbreve 

Derefter blev beretningen taget til efterretning. 

 

3. Aflæggelse af årsrapport  

 Af Alice Lundager 

 Årets resultat 2016 blev et minus på kr. 141.749,00 

Der var ingen spørgsmål til aflæggelsen. 

Klubbens resultatet blev herefter godkendt. 

 



4. Ændring af vedtægter §5, 8, 17 og 18 

 Klubbens vedtægter kan ændres hvis ¾ af klubbens medlemmerne er tilstede. Er ¾ af

 medlemmerne ikke tilstede, skal afstemningen ske af de nuværende ¾ tilstedeværende 

 stemmeberettiget i salen dvs. 73 af de 93 stemmeberettigede. 

 §5-Indskud: Formanden fremlagde nuværende §5 samt ændringsforslag til §5. 

  

 §8-Indkaldelse til generalforsamling: Formanden fremlagde nuværende §8  

 samt ændringsforslag til §8 

 §17-Ændring af klubbens vedtægter: Formanden fremlagde nuværende §17  

 samt ændringsforslag til §17. 

§18-Opløsning af klubben: Formanden fremlagde nuværende §18 samt ændringsforslag til 

§18. 

Spørgsmål: 

Arne Pedersen:  Kan vi selv vælge indkaldelsen eller det bestemt på forhånd? 

Formanden:  Det vil være pr. brev, men hvis vi har alle mails, så vil   

  indkaldelse være eboks eller lignende. Dem der ikke har eboks  

  får brev. 

Ove Hansen:  Nu tales der om GF Horsens. Hvad med AKKA og Posten? 

Formanden:  Der sker ingenting. Vi laver skadesregnskab og div. 

Arne Pedersen: §18 – Opløsning af Klubben, skal der ikke være ¾ for forslaget  

  med ¾ af stemmerne? 

Evan Herrig  Klubben kan ikke ophæves uden en generalforsamling. 

Bent ?;  Hvorfor er der ønske om vedtægtsændringer? 

Formanden  Vedtægter skal ændres pga. ændringerne i nedlæggelsen af GF  

  Medlemskab, som så skal ændres til GF Forsikring A/S 

  Forslagene ligges ind på hjemmesiden 

  Klubberne ejer aktierne i GF efter antal af medlemmer i   

  klubberne. 

  Vedr. §17 Indskud. Oplyses det at der opkræves kr. 100,00 når  

  vi tegner ny forsikring. 



Dirigent Peter Agentoft Hvis der er utilfredshed skal der fremlægges ændringsforslag, så  

  femlægges dette på generalforsamlingen. 

Søren Bak:  Vedr. §18 ændring af teksten således at pengene tilfalder   

  medlemmerne. 

Formanden   De aktier vi har i GF skal tilfalde GF og ikke andre selskaber. 

Christian Nørgård: Hvis der var et negativt resultat, kunne vi risikere at medlemmerne skal  

  betale. 

 

Afstemning:  §5- ændringsforslag  - godkendt ved håndsoprækning 

  §8- ændringsforslag - godkendt ved håndsoprækning 

  §17- ændringsforslag - godkendt ved håndsoprækning 

  §18- ændringsforslag - godkendt ved håndsoprækning 

Ekstra generalforsamling den 2. maj 2017 kl. 19.00 på Brædstrup 

 

5. Indkomne forslag Ingen forslag indkommen. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

  På valg er: 

  Bestyrelsesmedlem: Thomas Chr. Hansen Genvalgt 

    Knud C. Sandager  Genvalgt 

  Bestyrelsessuppleant: Lars Bach  Ønsker ikke genvalg 

 

  Ny suppleant:  Erik Cohn-Jacobsen Valgt 

7. Evt. Ingen forslag 

  

 

Referent Knud C. Sandager 

 


