
Referat af ordinær generalforsamling i GF-Nordvest                                   Nr. 73 

                                                                                                                                 03-2018 

Afholdt 5. april 2018 kl. 19.00 på Cafe Utopia, 7500 Holstebro 

Referent: Annette Friis 

 

Fremmødte: 52 

Antal stemmer: 51 

Connie Bruun (efterfølgende kaldet CB) bød som formand for bestyrelsen velkommen til de fremmødte. 

 

 

1. Valg af dirigent 

CB foreslog på bestyrelsens vegne Arne Rindom (efterfølgende kaldet AR) som dirigent af 

generalforsamlingen. AR blev enstemmigt valgt, takkede for valget og erklærede 

generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Herefter gennemgik AR dagsorden samt listen med 

tilmeldte medlemmer for tjek af stemmeberettigede. Dagsorden blev godkendt, men før 

stemmetallet kunne godkendes blev de fremmødte spurgt, om 2 personer, der havde tilmeldt sig 

efter tilmeldingsfristens udløb, kunne få lov at stemme på generalforsamlingen. Dette blev 

godkendt, hvorefter AR gav ordet tilbage til CB. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

CB oplæste beretningen.  

AR præsenterede 2 nye medarbejdere (Tine og Søren) og Nikki som ny afdelingschef. 

Herefter spurgte AR, om der var spørgsmål til beretningen. 

Børge Lundager ville gerne vide, hvordan eksisterende kunder kunne få fordele fra 

samarbejdsaftaler, og Anna Rasmussen ville gerne høre om fordelene. 

CB svarede, at det kun var få af aftalerne der gav dækningsmæssige fordele. F.eks. Ældresagen gav 

gratis kaskodækning på el-cykler, ubegrænset dækning på guld- og sølv, samt udvidelse af 

rejsedage på rejseforsikringen. For at få disse fordele, skal man oplyse sit medlemsnummer til 

klubben.  

Kurt Østergaard ankede over, at ikke begge i husstanden kunne se alle husstandens forsikringer. 

CB fortalte, at der arbejdes på en løsning. Det skyldes p.t. at der skal bruges nem-id, og så kan man 

kun se sine egne forsikringer. Med hensyn til førnævnte fordele via vores samarbejdspartnere, så 

gælder det alle i husstanden, når blot den ene er medlem af den pågældende forening. 

 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse. 

CB fremlagde regnskabet. Kurt Østergaard spurgte, om bonus til medarbejderne ligger i det 

samlede beløb for lønninger, hvilket CB bekræftede. 

Britta Kristensen spurgte til huset i Struer, hvortil CB svarede, at huset blev købt for ca. 15 år siden 

til eget brug. GF kontoret i Struer blev nedlagt ca. 5 år efter, og har siden været udlejet med 3 

lejemål, hvilket er en lønsom forretning. 



 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægternes §1 og §9 

§1 – FMBA står for: Forening med begrænset ansvar. 

Niels Petersen spurgte hvad ændringen betyder. Da CB ikke kunne redegøre præcist for dette, blev 

punktet i første omgang sat af dagsorden. Senere blev punktet dog taget op igen, da CB kunne 

fortælle, at klubben altid har haft begrænset ansvar, og Holger Thomsen kunne supplere med, at 

denne begrænsning måtte ligge i de 100,- kr., man som medlem betaler i indskud til klubben. FMBA 

skal blot tilføjes navnet, så det af navnet kan ses, hvilken forening der er tale om. 

Herefter blev ændringen vedtaget. 

§9 – Der var ingen spørgsmål til dette punkt, og ændringen blev vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Torben Henriksen og Viggo Grønning blev genvalgt. 

 

6. Valg af revisor 

Revisionsfirmaet VEST samt K.C. Olsen blev genvalgt. 

 

7. Fastsættelse af klubkontingent for år 2018 

Det blev vedtaget at fortsætte med 150,- kr. i klubkontingent. 

 

8. Eventuelt 

Der var ingen kommentarer hertil, så AR takkede for god ro og orden, og CB inviterede til buffet 

med øl/vand og kaffe/te. 

 

 

Holstebro d. ________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________            _________________________________ 

                                      Arne Rindum   Connie Bruun 

             Dirigent    Formand 

  

 

 

 

 

 

 


