
GF Horsens Forsikringsklubs afholdelse af generalforsamling på Brædstrup Kro, Nørregade 11, 8740 
Brædstrup tirsdag den 10. april 2018 kl. 18.30 
 
REFERAT. 
 
Formanden bød velkommen til de ca. 135 fremmødte. 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent  
Advokat Peter Agentoft Nielsen blev valgt 
 
Pkt. 2.  Aflæggelse af beretning. 
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning som tillige var fremlagt i salen. 
Beretningen blev godkendt 
 
Pkt. 3. Aflæggelse af årsrapport  
ved Afdelingsdirektør Alice Lundager. 
 
Spg. fra Poul Jensen. 
Han ville vide om der ikke manglede noter til regnskabet? 
Alice Lundager forklarede at noterne var som tidligere fremlagt offentlig på hjemmesiden. 
Men har medlemmerne ikke adgang til vores hjemmeside, er de velkommen til at henvende sig på et af 
vore kontorer og få et udskrift 
 
Spg. fra Hanne Berring, Skanderborg 
Vedr. Kan man se Skadesregnskabet? 
Alice Lundager: Dette ligger på klubbens hjemmeside i de enkelte skadesgrupper. 
 
Spg. fra Holger Degn 
Stod der i indkaldelsen at noter lå på hjemmesiden. 
Alice Lundager bekræfter, at det står i indkaldelsen til Generalforsamlingen, og dette er iht. vedtægterne. 
 
Spg. Hvor stort er bestyrelseshonoraret. 
Alice Lundager oplyser at det samlede bestyrelseshonorar udgør kr. 282.000, og er det samme for 2016 og 
2017.  
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
 
Pkt. 4. Ændring af Vedtægterne §1 og §9 
 
Ændring af §1. Navn og Hjemsted …. 
Klubbens navn er “GF Horsens”. Dens hjemsted er Horsens Kommune.  
 
Ændres til:  Klubbens navn er “GF Horsens FMBA” (Forening Med Begrænset Ansvar) 
 
Ændring af §9. Ordinær generalforsamling. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. 
 
Ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15 april. 
 



Spg. fra Holger Degn. 
Kan der afholdes en ekstra generalforsamling? 
Dirigenten oplyser at det skal der ikke iflg. vedtægterne 
 
Vedtægtsændringerne blev godkendt. 
 
pkt. 5. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 6. Valg af formand 
Christian Hermansen blev genvalgt 
 
Valg af 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer 
Hans Nikolajsen blev genvalgt 
Evan Herrig blev genvalgt 
 
Valg af Suppleant 
Genvalg til Erik Cohn-Jacobsen 
 
Pkt. 7. Evt. 
Spg. fra Astrid Ross-Hansen ang. de fremlagte foldere bl.a. “ Det koster ikke noget at være ærlig” En seddel 
til at ligge ved en lille parkeringspåkørsel.  
Folderen er lavet efter at GF fik en ny bilforsikring, hvor selvrisikoen på ansvarsskader er kr. 0. Derfor blev 
medlemmerne også opfordret til at tage kontakte til kontoret, for evt. at få de nye dækninger. 
 
Afslutning ved Christian Hermansen for god og saglig aften.  
 
 
Referent. 
 
Knud C. Sandager 
 
 
 
 
 


