
Referat fra Generalforsamling  

 5. april 2016 kl. 18,30 

på Brædstrup Kro 
 

 

 

Bestyrelsen:  

Christian Hermansen, formand 

Knud Sandager, næstformand 

Evan Herrig, bestyrelsesmedlem 

Hans Nikolajsen, bestyrelsesmedlem 

Thomas Chr. Hansen, sekretær 

 

Afdelingsdirektør: 

Alice Lundager 

 

Advokat: 

Peter Agentoft Nielsen 

 

Revisor: 

Holger Madsen 

 

Der var 133 deltagere heraf 79 stemmeberettigede tilstede. 

 

 

1) Valg af dirigent. 

Peter Agentoft Nielsen blev valgt.                             

Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed, generalforsamlingen blev 

herefter erklæret for åben. 

 

2) Bestyrelsens beretning. 

Formanden gennemgår bestyrelsens beretning (beretning udleveret til alle deltagere med stemmeret)  

 

Formanden roser og takker personalet for godt samarbejde i det forgangne år. 

 

 

Spørgsmål fra salen: Hvad menes der med underskud på 500.000 kr., har vi ikke penge på kontoen ? 

Svar fra formanden: Der har været underskud på driften, hermed menes at omkostningerne i 2016 har 

været ca. 500.000 kr. højere end indtægterne. Vi har derfor tæret tilsvarende på egenkapitalen, den er dog 

stadig solid.   

 



Spørgsmål fra Knud Vase: Forklar venligst de 800.000 kr. i skyldige indmeldelsesgebyrer ? 

Svar fra formanden: Vi har justeret kontoen for skyldige indmeldelsesgebyrer (100,00 kr. pr. medlem) 

således at den nu er tilpasset det aktuelle medlemsantal, den har ikke tidligere været ført ind i 

driftsregnskabet. Det har vi gjort nu og vil også årligt fremover justere dette.   

 

Spørgsmål fra Karsten Jensen: AKKA og Post Jylland tilbagebetaler 25 % resten af os får 7,5 % tilbage, 

hvorfor? 

Svar fra formanden: De har færre skader i disse to mindre klubber. 

 

Spørgsmål fra Bjarne Hartvigsen: Hvad gør vi af nye tiltag for at tiltrække nye kunder og også fastholde 

eksisterende kunder? 

Svar fra formanden: GF har gjort bil-, hus- og indboforsikringerne mere konkurrencedygtige tilpasset 

kravene på markedet og eksisterende kunder kan til enhver tid få et tilbud og evt. omtegne til den nye tarif. 

 

Spørgsmål fra Erik Bræmer: Mikro tarifering? Hentydes der til dyrt indbo som B&O m.m. 

Svar fra formanden: Ved mikro tarifering beregnes risici mere individuelt således at man nu i højere grad 

tager højde for eksempelvis husets beliggenhed m.m. 

Svar fra afdelingsdirektøren: De nye tariffer kan tilbydes alle medlemmer.  Vi opfordre derfor kunderne til 

at kontakte os, så vi kan gennemgå forsikringsbehovet og undersøge muligheden for en ændring til de nye 

betingelser. Det er ikke længere en for alle og alle for en, nu er det mere størrelsen på risici der fastsætter 

prisen altså jo større risiko jo højere pris og omvendt. 

 

Spørgsmål fra Karsten Jensen: Vil AKKA og Post Jylland også have høje tilbagebetalingssatser næste år? 

Svar fra formanden: Ja det vil de sandsynligvis, de kører også fremover deres eget skadesregnskab. 

 

Spørgsmål fra Ingolf Gyldenvang: Vores bilforsikring er ikke længere så konkurrencedygtig som tidligere, 

hvorfor?  

Svar fra formanden: Nye tider, nye vilkår. Konkurrencen er meget hård, der findes mange forskellige priser 

og lige så mange forskellige dækninger. Nogle selskaber kører med en skarp ”første års pris” for derefter 

sidenhen at sætte prisen op andre forhøjer selvrisikoen efter første skade.  

 

Spørgsmål fra Ingolf Gyldenvang: Partneraftaler? 

Svar fra formanden: Der er lavet partneraftaler med flere landsdækkende organisationer bl.a. Jyske Bank 

med henblik på at nå ud til flere kundeemner via nye salgskanaler. Vores eksisterende medlemmer er 

meget velkomne til at henvise nye kundeemner og vil blive ”belønnet” hvis det resulterer i ”et salg”.  

 

Spørgsmål fra Ingolf Gyldenvang: Rabat på Bravo Tours? 

Svar fra afdelingsdirektøren: Besøg Bravo Tours hjemmeside via linket under medlemsfordele på vores 

hjemmeside, her fremkommer tilbuddene/rabatterne. 

 

 

Dirigent: Hvis der ikke er flere spørgsmål og/eller kommentarer erklæres bestyrelsens beretning hermed for 

godkendt. 



 

 

3) Klubbens årsrapport. 

Afdelingsdirektøren gennemgår årsrapporten (årsrapport udleveret til alle deltagere med stemmeret) 

 

Spørgsmål fra Anette Pedersen: Hvad med den ekstraordinære indtægt på 800.000 kr.? 

Svar fra afdelingsdirektøren: De er brugt til afskrive/nedskrive værdien på vores ejendomme til 

markedsniveau i stedet for at ”oppuste” vores driftsregnskab. 

 

Spørgsmål fra salen: Kan vi ikke sælge Vejlevej nr.27? 

Svar fra formanden og afdelingsdirektøren: Vi har fået et bud på Vejlevej nr.27 på ca. 2/3 af markedsprisen, 

måske vil det være mere fordelagtigt at sælge både Vejlevej nr.25 og nr.27 i en handel. Der er meget ledigt 

til leje i Horsens og omegn så vi påtænker evt. at opdele Vejlevej 27 i flere mindre lejemål.  

 

Dirigent: Hvis der ikke er spørgsmål og/eller kommentarer erklæres årsrapporten hermed for godkendt. 

 

4) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

Dirigent: Der er ikke indkommet nogen forslag og vi springer derfor til næste punkt. 

 

5) Valg af formand. 

Formand Christian Hermansen modtog genvalg og blev genvalgt. 

 

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

Bestyrelsesmedlem Hans Nikolajsen modtog genvalg og blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Evan Herrig modtog genvalg og blev genvalgt. 

Suppleant Lars Bach modtog genvalg og blev genvalgt. 

 

7) Eventuelt. 

Spørgsmål fra Knud Vase: Hvordan forholder GF sig over for ”elektronisk biltyveri”, det vil sige tyveri af 

bilen uden brug nøgler men udført med specialværktøj? 

Svar fra afdelingsdirektøren: Jeg vil mene at GF dækker hvis du er i besiddelse af alle nøgler til bilen men vil 

gerne sende en forespørgsel herom til GF hovedkontor, konkret svar herpå følger. 

 

 

Dirigenten: Hvis der ikke er flere spørgsmål eller kommentarer erklærer jeg hermed generalforsamlingen 

for afsluttet og takker for god ro og orden. 

 

Formanden afslutter med at takke en god generalforsamling og genvalg af bestyrelsen samt en hyggelig 

aften. 


