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Emne: Referat efter Generalforsamling 

Dato: Onsdag 14.04.2021, kl. 18.30  

Sted: Klubbens kontor, Boldhusgade 3, 4180 Sorø samt online via zoom  

 
 

1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslog Brian Pihl Pedersen som valgtes som dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. 
 
Som følge af myndighedernes tiltag i.f.t. bekæmpelse af COVID-19 afholdes generalforsamlingen delvist via zoom 
hvor medlemmer kan deltage. Dirigenten konstaterede at 2 medlemmer deltog via zoom ved generalforsamlingens 
start. Spørgsmål fra deltagere via zoom kunne stille spørgsmål via mail til chaj@gfforsikring.dk  

  
 

2. Bestyrelses beretning 

 Formand Jørgen Kristoffersen forelagde bestyrelsens beretning med slides på zoom. Beretningen blev gennemgået 
i hovedpunkter som supplement til den fulde beretning som var fremlagt på foreningens hjemmeside sammen med 
øvrige dokumenter vedr. generalforsamlingen.  
 
Beretningen omhandlede bl.a. samt foranstaltninger i.f.m. COVID-19, status på skader herunder et stort overskud 
på bilforsikringer samt en uddybende redegørelse for det nye medlemsbegreb som blev besluttet på sider års gene-
ralforsamling. 
 
Coronasituationen har medført lave skadesudgifter og en afledt konsekvens af dette er et fint overskud på forenin-
gens regnskab for 2020. 
 
Afslutningsvist takkede formanden bestyrelse og medarbejdere for det gode arbejde i 2020 på trods af Corona. 
 
Ingen kommentarer til formandens beretning, som herefter blev beretningen taget til efterretning. 

  
 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

 Kasserer Claus Fischer forelagde klubbens årsrapport.  
 
Efter forelæggelsen var der ingen spørgsmål. 
 
Herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt. 
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4. Fastsættelse af kontingent til klubben og til SOS Dansk Autohjælp. 

 Bestyrelsen foreslår 60 kr. i klubkontingent. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
  
Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at fastlægge kontingentet for SOS Dansk Autohjælp til max. 300 kr. når 
betaling til DAH er fastlagt i oktober måned. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

  
 

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 Der var ikke nogen forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

  
 

6. Valg 

 På valg var Bestyrelsesmedlem Brian Pihl Pedersen som blev genvalgt. 
 

 På valg var Bestyrelsessuppleant, Lene Lundgren som blev genvalgt. 
 

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

  
 

7. Eventuelt 

 Ingen bad om ordet. 

  
 

  
 
 

Dirigent, Brian Pihl Pedersen  Referent, Anders Køhler-Johansen 
 

 


