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Emne: Referat efter Generalforsamling 

Dato: Mandag 04.04.2021, kl. 18.30  

Sted: VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø  

 

 

1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslog Poul Hangler som valgtes som dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. 

  

2. Bestyrelses beretning 

 Formand Jørgen Kristoffersen forelagde bestyrelsens beretning bl.a. med særligt fokus på Coronas indflydelse på 

forsikringsforhold, ændring af partnerskaber, EL bilforsikringer samt det nye medlemsbegreb i GF hvor alle kan 

være medlemmer – ikke kun bilforsikringstagere som tidligere. Både portefølje og medlemstal er steget og økonomi-

ske ente året med et fint positivt resultat. Men bl.a. investeringerne har medført kurstab og på den baggrund ha be-

styrelsen stillet forslag om ændring af vedtægterne så investeringsmulighederne for klubben forbedres. 

 

Herudover orienteredes om GF fonden inkl. Fremvisning af informationsfilm om fondens arbejde og herudover ori-

entering om fordele ved at være medlem af klubben samt historier fra undersøgelsesteam GF´s mere kuriøse afde-

ling. 

 

Afslutningsvist oplyste JK at denne 39 beretning var hans sidste som formand idet han ikke stiller op til bestyrelsen 

og gav et kort resume for de 39 års historie som formand for klubben. 

 

Efter forelæggelsen var der enkelte spørgsmål om lukning af kontor i Ringsted, Elcykler, Havetraktorer og App´s  

m.v. som blev besvaret af Jørgen Kristoffersen. 

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

  

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

 Kasserer Claus Fischer forelagde klubbens årsrapport.  

 

Efter forelæggelsen var der et enkelt spørgsmål om tilbagebetaling til medlemmersamt skatteregler for foreninger 

som blev besvaret af Claus Fischer. 

 

Herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt. 

  

4. Fastsættelse af kontingent til klubben og til SOS Dansk Autohjælp. 

 Bestyrelsen foreslår 60 kr. i klubkontingent. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

  

Fastsættelse af kontingent for klubbens autohjælp: Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at fastlægge kontin-

gentet til max. 300 kr. når betaling til DAH er fastlagt i oktober måned. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
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5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægter, der fører dem à jour. Det komplette forslag til vedtægtsændringer var 

vedlagt sammen med indkaldelse til generalforsamling.  

 

Poul Hangler gennemgik ændringerne og efter forelæggelsen var der ingen sprøgsmål. 

 

Herefter blev forslaget vedtaget. 

  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og bestyrelsessuppleant. 

 På valg var Bestyrelsesmedlem Christian Bigandt Nielsen. Christian Bigandt Nielsen blev genvalgt. 

 

 På valg var Bestyrelsessuppleant, Lene Lundgren som Bestyrelsesmedlem i stedet for Jørgen Kristoffersen. Lene 

Lundgren blev valgt. 

 

 Som Bestyrelsessuppleant foreslog Bestyrelsen Sandra Lisbygd. Sandra Lisbygd blev valgt. 

 

 På valg var revisionsfirmaet Dansk revision Slagelse/Sorø som blev genvalgt 

  

 

7. Eventuelt 

 Christian Bigandt Nielsen holdt en takketale for Jørgen Kristoffersen omhandlende hans 39 år som formand og store 

andel i klubbens succes som blev afsluttet med gaver og stående bifald. 

 

Medlemsdirektør i GF Forsikring, Bjarne Toftlund holdt ligeledes en takketale med tak for mange års virke i GF 

Odense i det politiske arbejde og udvikling af ikke bare GF Vestsjælland men også hele GF men vigtigst Jørgens 

menneskelige egenskaber. Denne tale blev også afsluttet med stående bifald. 

  

 

  

 

 

Dirigent, Poul Hangler 

 

 Referent, Anders Køhler-Johansen 

 

 


