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Referat af ordinær generalforsamling i GF Nordvest 

Afholdt den 4. april 2019 kl. 19.00 i Anlægspavillonen, Holstebro 

 

Referent: Tine Lund-Nielsen 

 

Fremmødte: 54 

Antal stemmer: 55 

 

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

 

1. Valg af dirigent 
CB foreslog på bestyrelsens vegne Arne Rindom (efterfølgende benævnt som AR), som dirigent for 
generalforsamlingen. AR blev enstemmigt valgt til dette, og han takkede for valget og erklærede 
generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Herefter gennemgik AR dagsorden samt listen for de 
tilmeldte medlemmer og tjek af antal stemmeberettigede. Dagsorden blev desuden godkendt. 
Førend generalforsamlingen kunne starte og stemmetallet kunne godkendes, blev de fremmødte 
spurgt, om de 4 personer, der havde tilmeldt sig efter tilmeldingsfristens udløb, kunne få lov at 
stemme på generalforsamlingen. Dette blev godkendt, hvorefter AR gav ordet videre til CB. 
Desuden skulle der vælges 3 stemmetællere, her havde AR valgt Poul Erik Jensen, Niel Peter 
Nielsen og Jørgen Jensen, disse blev enstemmigt valgt. Stemmesedler var lagt ud for hvert medlem.  

 

2. Bestyrelsens beretning 
CB læste beretningen op – denne var også vist på projector. Efter oplæsning af beretning, var 
denne til debat.  
Poul Erik Jensen stillede et spørgsmål til, hvad transportordningen var – CB forklarede, at det er 
det, der også kaldes Dansk Autohjælp.  
CB gennemgik årsrapporten og dennes tal, og efter dette takkede AR for gennemgangen.  
Poul Erik Jensen ønsker, at der kommer en mikrofon med til næste generalforsamling, idet det er 
svært at høre, hvad CB fortæller, dette er taget til efterretning.  
Flemming Majlund spørger til, hvorfor kontingent er sat kr. 100.000,- lavere i indtægt? CB forklarer, 
at det er, fordi GF fremover betaler kontingent og autohjælp tilbage, såfremt bilens sælges, inden 
der er gået 1 år.  

 

 



 
 
 

3. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne i §12. Bestyrelsen udvides til fremover at være 5 
medlemmer, hvor der før har været 3 medlemmer. Dette skyldes et krav fra finanstilsynets side. 
Flemming Majlund spørger, om vi er nødt til at stemme om det? Det er vi, idet der, hvis flertallet 
ikke stemmer for dette, er en risiko for, at klubben lukkes. Ved håndsoprækning bliver det 
vedtaget, at bestyrelsen udvides til 5 medlemmer.  
 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg til bestyrelsen er Connie Bruun, og hun 
modtager genvalg og bliver enstemmigt valgt til bestyrelsen.  
CB fortæller, at bestyrelsen har været ude at finde 2 kandidater til bestyrelsen, og AR spørger 
forsamlingen, om der er nogle i forsamlingen, der ønsker at stille op, og der er en enkelt person, 
som ønsker dette. Emnerne er:  
Martin Pedersen, næsten 40 år gammel, har tidligere kørt som assurandør, handler nu med biler, 
Martin bor i Tvis med sin kone og 2 børn.  
Christina Refsgaard Jensen, 28 år, bor i Ellebæk i Holstebro med sin kæreste, Christina er 
selvstændig erhvervsdrivende inden for multimediedesign og kommunikation, hjælper med at 
optimere virksomheders hjemmesider, designe samt opstilling mm.  
Karen Fisker Nielsen, er 59 år gammel, bor i Holstebro, gift og har 3 voksne børn. Karen har et 
overskud, som hun gerne vil dele ud af, hun har tidligere været leder ved Vald. Birn, kommunen, 
Grundfoss samt Danlind. 
 
Der skal stemmes om at komme i bestyrelsen. Der er uddelt 4 sedler til hvert medlem, 1-3 
stemmer, alt efter hvor mange biler, medlemmet har.  
 
Gul stemme bruges til den person, som vælges for 2 år – her fik Martin 33 stemmer, Karen 15 
stemmer og Christina 5 stemmer, Martin vælges for 2 år. Der var 54 stemmer, hvoraf 1 var ugyldig.  
 
Grøn stemme bruges til den person, som vælges for 1 år – her får Karen 27 stemmer og Christina 27 
stemmer, der er 1 ugyldig stemme, da der er brugt en rød stemmeseddel i stedet for Grøn 
 
Omvalg – her bruges blå stemmeseddel, og her får Karen 30 stemmer, og Christina 25 stemmer – i 
alt 55 stemmer, hvormed Karen er valgt ind i bestyrelsen for 1 år.  
Der foreslås derfor, at Christina vælges som suppleant, hvilket alle i forsamlingen er enige om.  

 

5. Valg af revisor 
Der er genvalg til Revisionsfirmaet Vest og til K C Olsen, som også modtager genvalg 

 

6. Klubkontingent for 2020 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent pr. bil på kr. 150,- hvilket alle kan sige god for. 



 

7. Evt. 
Karen rejser sig og siger tak for stemmerne og fortæller, at hun glæder sig meget til arbejdet i 
bestyrelsen i GF Nordvest. Desuden rejser den nye afdelingsleder, Peter Agger sig og fortæller, at 
der er en konkurrence om en stor gavekurv med lækre delikatesser til de personer, som vil give GF 
Nordvest nogle kundeemner – den der giver emner, får 1 måneds gratis indboforsikring – vinderen 
trækkes efterfølgende, og det bliver Gitte Bach Andersen.  
AR takker for god ro og orden og for en god generalforsamling, det samme gør CB og ønsker de nye 
bestyrelsesmedlemmer velkommen i bestyrelsen, derefter er der spisning. 
 
Holstebro, den _______________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Arne Rindom   Connie Bruun 
Dirigent   Formand 


