
GF Post - Tele 
 

Referat 
 
Forsikringsklubben GF Post - Tele afholdt ordinær generalforsamling 25. april 2017 kl. 17.00 på 
Frihedens Idrætscenter, Restaurant Halvleg, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, med følgende dags-
orden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af klubbens regnskab og budget 

Resultatopgørelse for 2016 og budgetforslag 2018 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Ændring af vedtægten, således:  
a) I § 4 ændres ”GF Medlemselskabet” til ”GF Forsikring”  
b) I §16 ændres ”GF Medlemselskabet” til ”GF Forsikring”.  

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

Bestyrelsen indstiller: 
a) Medlemskontingentet fastsættes til 50 kr. for 2018 
b) Kontingent for transporthjælpen fastsættes til 50 kr. for 2018  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
a) Formanden. Bestyrelsen indstiller til 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 
En revisor: Bestyrelsen indstiller genvalg af Jørn Thomsen 

8. Eventuelt 
 
Formanden, Jørgen Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen med et deltagerantal på 41 og 
33 ledsagere.En særlig velkomst blev rettet til Anders Bach, fra vores nye forsikringskontor på 

Strandvejen på Østerbro i København 

Efter spisningen kl. 17 og foredraget kl. 19.30 om Opskriften på at blive 100 år ved seniorkonsu-
lent Henning Kirk, blev generalforsamlingen fra kl. 21.10 gennemført således: 

 
ad 1. Valg af dirigent 
Børge Christensen 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 2017 ud med en bonus på 0 %, hvor vi endog har måttet tage fra klubbens skadereserver, 

fordi forsikringsresltatet var negativt. Det er det ringeste resultat i de 17 år jeg har været formand. 
Vi må glæde os over, at GF har udbetalt 4 % for øvrige forsikringer. Aktuelt ser vores bilskade-
regnskab pr. april bedre ud med en overskudsprocent på 18. 
 
Vi har stadig en mindre nedgang i medlemstal og forsikringer. Med det nye firma/fagklubkontor har 
vi i samarbejde med Stald KTAS sat ekstra gang i markedsføringen for at søge at fastholde vort 
medlemstal. Derfor er det vigtigt, at vi alle søger at skaffe nye emner, hvorfor vi giver et gavekort 
på 300 kr. for hvert nyt emne vi får og yderligere 300 kr. for hvert nyt medlem. Vi har også et godt 
samarbejde med sommerhusforeningen. 
 
Vores transporthjælp har i 2016 været særlig billig, hvilket vi nok ikke kan forvente fortsætter, 
men for vores medlemmer vil det stadig være et meget billigt kontingent på 50 kr. Klubbens udgift 
i 2017 vil være ca. 215 kr. pr. medlem. 
 

Vort driftsregnskabs overskud skyldes især betalingen til transporthjælpen. 
 
For 2018 budgetterer vi med et større underskud. Det foreslår vi, fordi vi nu har en formue på ca. 
700.000 kr. Vi forventer, at skiftet til samarbejdet om kontoradministration med 12 andre fir-
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ma/fagklubber vil betyde større udgifter end til administrationen i Viborg, men mindre end hvis vi 
var gået sammen med Randers. Vi er meget tilfredse med den fælles kontoradministration for fir-

ma/fagklubber, som bl.a. betyder, at vi bevarer vores fulde selvstændighed. 
 
I år fejrer GF Forsikring 50 års jubilæum med fremgang, partneraftaler (bl.a. Ældre Sagen) og nye 
tiltag som forsikring af mindre landbrug og erhverv. Endvidere gjorde formanden opmærksom på, 
at medlemmer som superbilist kan tilkøbe en dækning så børn eller børnebørn kan komme med på 
policen og dermed optjene op til 5 års anciennitet. 
 
Herefter satte dirigenten beretningen til debat. Ingen ønskede ordet og dirigenten kunne konstate-
re, at beretningen var enstemmigt godkendt med akklamation. 
 
ad 3. Forelæggelse af klubbens regnskab og budget 
Resultatopgørelse for 2016  
Dirigenten henviste til den optrykte resultatopgørelse og balance for 2016.  
 

Ingen ønskede ordet og dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var enstemmigt godkendt med 
akklamation. 
 
Budgetforslag 2018 
Dirigenten henviste til det optrykte forslag til budget for 2018. 
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at budgettet for 2018 var enstemmigt godkendt 
med akklamation. 
 
ad 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægten således:  

a) I § 4 ændres ”GF Medlemselskabet” til ”GF Forsikring”  
b) I §16 ændres ”GF Medlemselskabet” til ”GF Forsikring” 

blev enstemmigt vedtaget med akklamation. 
 
ad 5. Fastsættelse af klubkontingent 

Bestyrelsens indstilling om at: 
a) Medlemskontingentet fastsættes til 50 kr. for 2018 
b) Kontingent til transporthjælpen fastsættes til 50 kr. for 2018 

blev enstemmigt godkendt med akklamation. 
 
ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a) Formand 
Formand Jørgen Jensen 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 Jørn Thomsen blev genvalgt med akklamation. 
 
ad 8. Eventuelt 
Formanden sagde tak til dirigenten for kompetent mødeledelse, hvorefter dirigenten kl. 21.35 kun-
ne afslutte generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
_______________________________              _______________________________ 
Børge Christensen (dirigent)                                               Vilhelm Krause (referent) 


