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Referat 
 
Forsikringsklubben GF Post - Tele afholdt ordinær generalforsamling 4. april 2019 kl. 17.00 på Fri-
hedens Idrætscenter, Restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, med følgende dagsor-

den: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af klubbens regnskab og budget 

Resultatopgørelse for 2018 og budgetforslag 2020 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. 
5. Fastsættelse af klubkontingent 

Bestyrelsen indstiller: 
a) Medlemskontingentet fastsættes til 48 kr. for 2020 
b) Kontingent til transporthjælpen fastsættes til 192 kr. for 2019 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 
a) Formanden. Bestyrelsen indstiller genvalg af Jørgen Jensen 

b) 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen indstiller genvalg af Joa Søegren 
c) 1 suppleant. Bestyrelsen indstiller genvalg af Bent J. Rejkjær 

7. Valg af revisorer 
a) En revisor: Bestyrelsen indstiller genvalg af Kjeld Jensen 

8. Eventuelt 
 

Formanden, Jørgen Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen med et tilmeldt samlet delta-
gerantal på 90.  
 

Efter spisningen kl. 17 og kl. 19.15 foredraget Kan vi være det bekendt i velfærds Danmark, at 
nogle er sat uden for samfundet ved formand, dr.med. og psykiater Preben Brandt, blev general-
forsamlingen fra kl. 21.05 gennemført således: 
 

 
ad 1. Valg af dirigent 
Erling Elberg blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
 
 
ad 2. Bestyrelsens beretning 

Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning og nævnte som supplement hertil en 
række emner. 
 
Vi kom i 2018 ud med et fint skaderesultat og en bonus på 20 %. P.t. er tilbagebetalingsprocenten 

på 5,5, men vi har en skadereserve på 1.000 kr. pr. medlem.  
 

Vi kan glæde os over et stort set uændret antal medlemmer på 703 biler og uændret antal forsik-
ringer. 
 
Vores transporthjælp er stadig billig for medlemmerne selv om kontingentet stiger i 2020.  
 
Underskuddet på driftsregnskabet for 2018 skyldes især en lidt for optimistisk budgettering af ind-
tægter fra GF. 

 
Vi fremlægger et budget for 2020 med et større underskud. Det skyldes dels at der spøger en uaf-
klaret sag om hvorvidt vi skal betale moms af administrative ydelser og dels et større tilskud til vo-
res fælles kontoradministration. Vi håber, at vi undgår at skulle betale moms, som i værste fald 
kan løbe op i ca. 80.000 kr. 

 
GF Forsikring arbejder på at ændre medlemsforholdet, således at alle forsikringer fremtidigt bliver 

medlemmer i klubberne. 
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Vores egen klubs fremtid er truet på økonomien og dermed på eksistensen som selvstændig klub. 

Vores disponible formue forventer vi vil være under 200.000 kr. med udgangen af 2020 og dermed 
så langt nede, at vores selvstændighed ikke kan bevares. Vi har meget svært ved at opretholde 
antal medlemmer.  
 
Vi har dog meget at glæde os over. P.t. et overskud på skaderegnskabet på 5,5%, en billig auto-
hjælp, stor opbakning til klubben, et godt samarbejde om fælles administration, et GF forsikring i 

fremgang. 
 
Herefter satte dirigenten beretningen til debat. 
 
Efter et opklarende spørgsmål om hvorfor klubben flyttede administrationen fra Viborg konstatere-
de dirigenten, at beretningen var enstemmigt godkendt med akklamation. 
 

 
ad 3. Forelæggelse af klubbens regnskab og budget 

Resultatopgørelse for 2018  
Dirigenten henviste til den optrykte resultatopgørelse for 2018. 
 
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at regnskabet for 2018 var enstemmigt godkendt 
med akklamation. 

 
Budgetforslag 2020 
Dirigenten henviste til det optrykte forslag til budget for 2020.  
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at budgettet for 2020 var enstemmigt godkendt 
med akklamation. 
 

 
ad 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer og bestyrelsen har ikke fremsat forslag.  

 
 
ad 5. Fastsættelse af klubkontingent 
Bestyrelsens indstilling om at: 

a) Medlemskontingentet fastsættes til 48 kr. for 2020 
b) Kontingent til transporthjælpen fastsættes til 192 kr. for 2020 

blev enstemmigt godkendt. 
 
 
ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a) Formand 

Formand Jørgen Jensen blev genvalgt med akklamation. 
 
b) 1 bestyrelsesmedlem 
Joa Søegren blev genvalgt med akklamation. 

 
c) 1 suppleant 

Bent J. Rejkjær blev genvalgt med akklamation 
 
 
ad 7. Valg af revisorer 
En revisor 
Revisor Kjeld Jensen blev genvalgt med akklamation. 
 

 
ad 8. Eventuelt 
Formanden sagde tak til dirigenten for kompetent mødeledelse, hvorefter dirigenten kl. 21.30 kun-
ne afslutte generalforsamlingen. 
 

 
 

 
_______________________________              _______________________________ 
Erling Elberg (dirigent)                                                  Børge Christensen (referent) 


