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Emne: Referat efter Generalforsamling 

Dato: Onsdag 10.04.2019, 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 aktiviteter i jubilæumsåret 

2018, stigning i medlemstallet til i alt 10.245 ved årskiftet 2018/19 samt generelt et godt år med flot arbejde af alle 

medarbejdere.  

 

Herudover blev der redegjort for et mindre overskud på bilforsikringer, som i år udgør 5,8 % mod tidligere over 10%. 

Resultatet vurderes ikke tilfredsstillende, men dog bedre end ikke at få overskud. Øvrige forsikringer var der et over-

skud på 4%.  

 

Året bød også på udfordringer med IT systemer og nyt telefonisystem samt arbejdet med GDPR vedr. Personoplys-

ninger. GF er langt fremme i.f.t IT og er nomineret til årets finansvirksomhed og placeret som nr. 2 af 77 forsikrings-

selskaber i.f.t. Ankenævnet for forsikring med meget få sager. 

 

Endelig blev der redegjort for evt ændringer af medlemsbegrebet så det fremover ikke kun er bilforsikringer som gi-

ver medlemskab i foreningen samt kampagnen overskud til hinanden med uddeling til lokale ildsjæle. 

 

Efter forelæggelsen var der enkelte spørgsmål om det blå sygesikringsbevis, ekstra udbetaling fra skadespulje m.v. 

som blev besvaret af Jørgen Kristoffersen. 

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning. 

  

 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

 Formand Jørgen Kristoffersen forelagde klubbens årsrapport.  

 

Efter forelæggelsen var der et enkelt spørgsmål om regresudgifter som blev besvaret af Jørgen Kristoffersen 

 

Herefter blev der stemt om godkendelsen af årsrapporten som blev 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 be-

taling 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 Formand Jørgen Kristoffersen og næstformand Christian Bigandt Nielsen som begge blev genvalgt. 

 

 På valg var bestyrelsessuppleant, forslag fra bestyrelsen: Lene Lundgren som blev valgt. 

 

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

  

 

7. Eventuelt 

  

  

  

 

 

 

 

Dirigent, Poul Hangler 

 

 Referent, Anders Køhler-Johansen 

 

 


