
 

 

GF Vestsjælland 

Generalforsamling 2016     
      14.04.2016 
 

 

GF Vestsjælland afholdt sin generalforsamling mandag den 11. april 2014 på Gyrstinge Skovkro. 

 

Der var tilmeldt 260 – der deltog 255 – heraf 177 stemmeberettigede. Helle og Anja sørgede for at 

alle blevet tjekket ind, der blev udleveret stemmesedler, regnskab og lotterisedler. 

 

Kl. 18.30 bød formanden Jørgen Kristoffersen velkommen til alle.  

 

Igen i år var der dejlig buffet, med mange lækre retter – der var øl, vand og vin på bordene, og vi 

var færdige med at spise efter en times tid. 

 

Kl. ca. 20.00 startede generalforsamlingen med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

4. Fastsættelse af klubkontingent – Bestyrelsen foreslår kr. 50,- (uændret) 

Fastsættelse af kontingent for klubbens autohjælp. Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at 

hæve kontingentet til max. kr. 300,- når betaling af DAH er fastlagt i august måned 

5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrelsen foreslå vedtægtsændringer, der bl.a. 

omfatter navneændring til GF Vestsjælland, mulighed for indkaldelse til generalforsamling 

via hjemmesiden, anbringelse af midler i aktie- og obligationspuljer samt nogle mindre 

opdateringer. 

6. Valg af: Bestyrelsesmedlemmerne, Jørgen Kristoffersen og Christian Bigandt Nielsen 

 Valg af bestyrelsessuppleant  

 Valg af intern revisor 

 Revionsfirmaet Dansk Revision Slagelse/Sorø 

 De foreslåede er villige til at modtage genvalg 

7. Eventuelt 

 

Punkt 1 

 

Poul Hangler blev valgt som dirigent, og der blev valgt 8 stemmetællere.  

Chano Hansen, Hans Mortensen, Jette Andersen, Stig Hansen, Elin Larsen, Gregers Christensen,  

Jørgen Olsen og Ole Nielsen. 

 

Punkt 2 

 

Beretning fra formanden er vedlagt. 

 

 

 



Debat 

 

Peter Krüger Larsen, takkede formanden for en god beretning. Han havde dog lidt svært ved at 

skelne mellem de forskellige kasketter som formanden har på. GF Odense og GF Vestsjælland. 

JK svarede: Klub og selskab hænger sammen og er nær forbundne. 

 

Bjarne Nielsen, ønskede en uddybning i forhold til den nye husforsikring - hvad menes der med 

idenfor bygrænsen? 

JK svarede: Vores husforsikring bliver beregnet ud fra mange parmetre, og vi er ofte meget 

konkurrencedygtige indenfor bygrænserne. 

 

Danni Larsen, klubben vil gerne udvide med endnu flere medlemmer, hvad er strategien i forhold 

til alder. 

JK svarede: Alderen på vores medlemmer, bliver ikke afspejlet på vores generalforsamling. Vi har 

en bred skare af medlemmer. 

 

Ole Hansen, ønskede at man fra GF´s side var bedre til at gøre opmærksom på nye produkter og 

ændrede dækninger. 

JK svarede: Vi gør allerede i forvejen opmærksom på dette, både på vores hjemmeside men også i 

vores nyhedsbrev, som sendes ud til medlemmerne 6-8 gange om året. 

Det er altid vigtigt, at sørge for at ens forsikringer er opdateret og at de svarer til behovet i 

familien.  

 

Bjarne Nielsen (Kalundborg), spørger indtil hvorfor der ikke er reklamer på busserne i 

Kalundborg. 

JK svarede: At det tilbud som klubben har fået kun omhandler de byer hvor der er kontorer, Sorø, 

Slagelse og Holbæk. 

 

Beretningen blev taget til efterretning med klapsalve. 

  

 

Punkt 3 

 

Claus gennemgik regnskabet med hjælp af plancher, som blev sammenholdt med det regnskab der 

blev udleveret ved tjek ind. 

 

Debat 

 

Peter Ottesen, omfatter personaleomkostningerne 11 ansatte? 

JK svarede: Der er 13 ansatte incl. ham selv – JK oplyste, at han stadig har ansvaret for nogle 

administrative opgaver.            

 

Dannie Larsen, ønskede at der til det udleverede regnskab blev uddelt noter. Samtidig ønskes et     

   budgetforslag fra bestyrelsen 

JK svarede: Det fulde regnskab kan ses på alle vores kontorer, eller kan fremsendes på mail hvis 

man ønsker det. 

Forslag omkring budget vil blive drøftet i bestyrelsen. 

 



Allen Nielsen, hvordan er det med moms? 

JK svarede: Forsikringsselskaber er momsfrie. 

 

Bjarne Nielsen, hvis man betaler moms kan man så ikke får mons tilbage? 

JK svarede: Man skal være momsregistreret for at få momsen tilbage. 

 

Bjarne Nielsen, mener at det bør undersøges nærmere om det ikke kan svare sig at være 

   momsregistreret. 

   JK svarede: Det er blevet undersøgt af jurister i GF – og det kan ikke svare sig. 

 

   Peter Krüger Larsen, hvad er lønsumsafgift? 

CF svarede: Lønsumsafgift beregnes ud fra de lønninger vi betaler. Det er en afgift som vi er 

pålagt. 

 

Peter Ottesen, ønsker tilsagn om at der sammen med regnskabet ligger et budget til næste års 

generalforsamling. 

JK svarer: Det vil blive drøftet i bestyrelsen.  

 

Årsrapporten blev godkendt. 

 

 

Punkt 4  

 

Klubkontingent på kr. 50,- blev godkendt. 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at kunne hæve kontingentet for DAH til max kr. 300,-. 

 

 

Punkt 5 

 

Lang debat, dialog og engagement fra flere medlemmer omkring vedtægtsændringernes § 11 

anbringelse af midler i aktie- og obligationspuljer. 

Mange synspunkter blev drøftet, og flere af medlemmerne mente at der måtte være en 

begrænsning for bestyrelsen på hvor mange midler der må investeres. Der blev ligeledes spurgt 

ind til hvilke investeringsforeninger der blev brugt. 

JK gav flere gange samme svar: Risikoen skal spredes, og at man naturligvis vil lytte til 

investeringsrådgiverne, og revisionen. 

 

Debatten fortsatte, – og til sidst måtte der en afstemning til. 

Afstemningen: 104 for og 56 imod, og forslaget blev dermed nedstemt.  

 

De øvrige punkter i vedtægterne blev godkendt. 

 

 

Punkt 6 

 

Jørgen Kristoffersen blev genvalgt for 3 år 

Christian Bigandt Nielsen blev genvalgt for 3 år 

Brian Pihl Pedersen blev valgt ind som bestyrelsessuppleant 



 

Revisionsfirmaet Dansk Revision Slagelse/Sorø genvalgt for 1 år  

 

Punkt 7 

 

Et medlem fra det gamle klub 128 Nordvestsjælland ytrede, at han nu var en del af GF 

Vestsjælland, og at det er vigtigt at vi alle står sammen om GF – og at vi kun vil hinanden og GF 

noget godt. 

 

Per Hermansen, fortalte hvor glad han var for at være forsikret i GF, stor ros til bestyrelsen for det 

arbejde de udførte. Personalet fik ros for den altid gode behandling han fik, når han var i kontakt 

med os. 

 

Heidi Bjerge Raunkjær fra Jyske Bank, havde en kort præsentation om hvad Jyske Bank kan 

tilbyde – og opfordrede forsamlingen til at kontakte dem. 

 

Jesper Mortensen, ny direktør i GF, præsenterede sig selv, og fortalte lidt om den udvikling som 

GF er inde i, han takkede for at måtte deltage i generalforsamlingen. 

 

JK sluttede af med at takke dirigenten for godt arbejde, og samtidig takkede han også 

forsamlingen for fremmødet, og det store engagement der var blevet udvist. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00, herefter blev der serveret kaffe og kringle. 

 

Medlemmerne havde fået udleveret en lotteriseddel og præmierne blev udloddet under kaffen. 

  

 

 

 

Poul Hangler                                                           Charlotte Wiik 

Dirigent                                                                   Referent 

 

    

 

  

 

 

 

 


