
Referat 
 
Forsikringsklubben GF Post - Tele afholdt ordinær generalforsamling 15. april 2015 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 2014 og budgetforslag 2016 
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

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

Bestyrelse indstiller: 
a) Medlemskontingentet fastsættes til 50 kr. for 2016 
b) Kontingent til transporthjælpen fastsættes til 150 kr. for 2016 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a) Formand. 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 
En revisor: Bestyrelsen indstiller genvalg af Poul Erik Andersen 

8. Eventuelt 
 
Formanden, Jørgen Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen med et tilmeldt deltagerantal 
på 55 medlemmer samt 39 ledsagere. Han bød specielt velkommen til Stig Lindenstrøm fra Viborg-
kontoret, som deltog som indbudt gæst. 
 
Derefter udtalte formanden mindeord over klubbens formand gennem 37 år, postmester S. E. Han-
sen, der afgik ved døden i efteråret 2014. 
 
Formanden meddelte, at generalforsamlingen ville blive påbegyndt umiddelbart efter spisningen og 
foredraget, der var ændret, idet beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen havde sendt afbud. 
I stedet ville universitetslektor og tidligere medlem af Etisk Råd, Klaus Birkholm, holde foredraget 
"Hvor blev ansvaret og ansvarligheden af? ” 
 
Efter spisningen og foredraget blev generalforsamlingen fra kl. 21.15 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 fremhævede og supplerede nogle 
punkter. 
 
Den udbetalte bonus på 30 % er igen i år meget tilfredsstillende, og samtidig kan vi glæde os over 
et uændret medlemstal og antal forsikringer. Skadesregnskabet for 2015 ser på nuværende tids-
punkt positivt ud med en tilbagebetalingsprocent på 21 svarende til sidste år. 
 
Vi markedsfører os stadig i samarbejde med de øvrige postklubber og er nu i stand til at optage al-
le, der henvender sig til os. 
 
Transporthjælpen er nu den billigste nogensinde, så vi har besluttet at tilmelde os klubbernes fæl-
lesaftale med DAH, hvor vi skal betale efter antal nedbrud. Det er en yderligere tilskyndelse til at få 
foretaget batteriskift i tide, og klubben giver fortsat et tilskud hertil på 400 kr.  
 
Vores driftsregnskab for 2014 viser et lille underskud, og i forhold til det budgetterede er det et 
væsentligt mindre. 
 
Vi har lagt et budget for 2016 med et mindre underskud, men for 2016 vil klubbens økonomi yder-
ligere blive presset af, at vi skal betale moms af den serviceydelse, vi betaler den klub, der admini-
strerer os, et beløb i størrelsesorden 60-70.000 kr. årligt. Og sagen kompliceres endvidere af, at 
ingen GF-klubber ønsker at lade sig momsregistrere. Vi undersøger derfor, hvordan vi kan bevare 
vores selvstændighed. Vi er godt tilfredse med samarbejdet med Viborg, som vi har aftale med 
indtil udgangen af 2015. Vort ønske om at bevare størst mulige selvstændighed og en fornuftig 
økonomi kan indebære, at vi må finde andre samarbejdsløsninger. Det vil uden tvivl medføre, at 
det bliver dyrere at blive administreret, men da vi har en rimelig god formue vælger vi at budget-
tere med et fortsat pænt tilskud til transportordningen, men ophøre med 500 kr.’s udlodningen. 
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Vore skadereserve er nu på knap 800.000 kr., hvilket giver en god bund. 
 
Formanden afsluttede beretningen med at omtale GF Forsikring som et selskab, der arbejder for 
vækst bl.a. via partneraftaler f.eks. med Jyske Bank. Men det giver et stærkt pres på omkostnings-
siden, så vækstmålet er ikke så nemt opnåeligt. Vores vision er dog stadig ”Fornuftige medlemmer 
i fornuftige biler”. 
 
Herefter satte dirigenten beretningen til debat. 
 
På et spørgsmål om sammenhængen mellem momspligten og opgivelse af fusion, som er omtalt i 
den skriftlige beretning, svarede formanden, at selv med en fusion med de andre postklubber ville 
klubberne ikke blive store nok til at have selvstændig administration og kan dermed ikke undgå 
momspligten. 
 
Bent Rejkjær opfordrede alle medlemmer til at skaffe blot et nyt medlem, som en relevant måde til 
at holde klubben levende. 
 
Der fremkom ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at beretningen 
var enstemmigt godkendt med akklamation. 
 
ad 3. Forelæggelse af klubbens regnskab og budget 
Resultatopgørelse for 2014  
Dirigenten henviste til den optrykte resultatopgørelse for 2014 og kunne som en af de 2 valgte re-
visorer meddele, at årsrapporten var revideret uden bemærkninger den 2. februar 2015. 
 
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at årsrapporten for 2014 var enstemmigt god-
kendt med akklamation 
 
Budgetforslag 2016 
Dirigenten henviste til det optrykte forslag til budget for 2016.  
 
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at budgettet for 2016 var enstemmigt godkendt 
med akklamation. 
 
ad 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
Der var ingen forslag til behandling. 
 
ad 5. Fastsættelse af klubkontingent 
Bestyrelsens indstilling om at: 

a) Medlemskontingentet fastsættes til 50 kr. for 2016 
b) Kontingent til transporthjælpen fastsættes til 150 kr. for 2016  

blev enstemmigt vedtaget. 
 
ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 
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 6. Valg af revisorer 
En revisor 
Poul Erik Andersen blev genvalgt med akklamation. 
 
ad 7. Eventuelt 
Formanden takkede for valget og sagde tak til dirigenten for kompetent mødeledelse, hvorefter di-
rigenten kl. 21.45 kunne afslutte generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
_______________________________                      _______________________________ 
Erling Elberg (dirigent)                                                       Børge Christensen (referent) 
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