
Ordiner Generalforsamlimg

Afholdt tirsdag den 25. april}0l7 kl. 19,30 i Kulturhuset Kilden

Nygirds Plads 31,2605 Brondby.

Dagsorden

Formanden startede med at sige hjertelig velkommen til generalforsmlimgen 2017, og at vi skal have valgt
en dirigent, og fra bestyrelsen vil vi foresli Per Nielsen.

Pkt. l Yalg af dirigent.
Dirigenten takkede for valget, og startede med at sige at generalforsamlingen var blevet lovligt varslet.
Han konstaterede at det fbrste punkt var overstflet og folgende var:

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
Pkt. 3 Forelreggelse af klubbens irsregnskab til godkendelse.
Pkt. 4 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Bestyrelsen foreslflr urendret honorar for 2018.
Pkt. 5 Fastsrettelse af klubkontingent.

Bestyrelsen foreslflr urendret kontingent for 2018.
Pkt. 6 Valg af bestyrelse og suppleant.

Pi valg er:
Kasserer: Edna Baase-Rasmussen.
Sekretrer: Erik Riemann Nielsen.
Bestyrelsessuppleant Karl Bj arne Bj drk Olsen.

Pkt. 7 Valg af revisor og suppleant.
Pfl valg er:
Revisor Per Nielsen.
Supplant Hans Asferg.

Pkt. 8 Eventuelt.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
Formanden fik derefter ordet, og startede med sporge om hvor mange der havde vrere inde pi hjemmesiden
og se beretningen.
Vi havde den opfattelse i bestyrelsen, at efter et meget travlt20T5, ville der komme et roligt 2016, fordi vi
var kommet p& plads med vores samarbejde pfl Herlev-kontoret (GF-Storksbenhavn) og vi havde gf ort klar
til den nye form for overskudsdeling i fremtiden.
Det er bestyrelsesns opfattelse, at overskuddet pi Skadesregnskabet for 2016 ph23 Yo, samt nedslag p&
ca. 5 %o pi owige forsikringer er ganske god! sammenlignet med de andre klubber. Og det er jo ikke som i
gamle dage atman fHr en check, men det bliver indsat pi jeres konto, man kan ogsi gfl ind pi mit GF og se

hvad min fir i rabat pi ovrige forsikringer.
3 kvartal af skadesregnskabet pil de 23,22 % blev jo det som tilbagebetalingen lod pfr, men under regnskab
kommer jeg ind pi hvad der skete i 4 kvartal.

Det fsrste halve &r af 2016, gik forholdsvis roligt, vi forsogte, at fh et samarbejde op at sti med ,lEldre Sagen,
for pi den mf,de at ffi udbredt kendskabet til Klub 170, men det har vreret noget tregt, Eldre Sagens

tilrettelreggelse af deres arrangementer sker et halvt eller et helt ir frem i tiden, men det er dog lykkedes via



I forbindelse med flrsregnskabet havde formanden derefter ordet til en orientering om skadesregnskabet.
Bestyrelsen godkente tilbagebetalings procenten efter 3. kvartal, da vi skal trpffe afgorelsen p6 et tidligt
tidspunkt, og vi syntes at det sfl fornuftigt ud, men i 4. kvartal var der sket et fald pi 10 % og det drejede sig
om 267.000,00 kr som vi si mitte trekke pt kontoen af skadesreserver. Si der st6r nt362.840,00 kr. pi
denne konto. Formanden opfordrede derefter medlemmerne om at tenke sig om med hensyn til starthjrelp.

Pkt. 4 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Bestyrelsen foreslar uendret honorar for 2018.
Forslaget blev godkendt.

Bestyrelsen foreslar vedtregtsendring af $ 5, 8 og 18. Se den kommer til at se sidan ud.

$ 5 Indskud.
Medlemmerne betaler et indskud pfi 100 kr. pr. forsikret bil. Indskud forrentes ikke.
Klubben kober aktier i GF Forsikring a/s. Aktierne tilharer klubben.
Udtrreder et medlem af klubben, tilbagebetales indskud efter anmodning.
Har et afgiet medlem ikke inden 3 6r efter datoen for medlemskabets ophor anmodet om
tilbagebetaling af indskud, tilfalder det klubben.

$ 8 Indkatdelse til generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens overste myndighed.
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal
indeholde dagsorden for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal
behandles.
Indkaldelsen til generalforsamling kan blive giort tilgrengelig pfl en af folgende mflder:
1) alm. brevpost,2) klubbens hjemmeside (www-adresse) eller 3) e-Boks.

Samtidig med indkaldelsen fremlregges pi klubbens kontor de fuldstrendige forslag, der skal
Behandles, og for si vidt ang6r den ordinere generalforsamling tillige den af bestyrelse og
Forretningsforer underskrevne irsrapport med revisionens pitegning."

Klubben kan vrelge at annoncere generalforsamlingen i et lokalt medie samtidig med
offentliggorelse pfl hjemmesiden. Den nye formulering af vedtregterne afholder ikke klubben fra
forsat at sende skriftlige indkaldelser ud til medlemmerne eller at indkalde til generalforsamlingen i
Klubnyt, s&fremt klubben snsker det.

$ 18 Oplosning af klubben.
Beslutning om oplosning af klubben trrffes hvis 3/4 af klubbens medlemmer er til stede pfl
generalforsamlingen og hvis 314 af de piL generalforsamlingen reprasenterede stemmer er for
forslaget.
Forslaget om oplosning skal angive, hvem klubbens formue skal tilfalde.
Er 314 af medlemmeene ikke til stede pi generalforsamlingen, men stemmer 314 af de pb
generalforsamlingen reprresenterede for forslaget til vedtregtsrendringen, kan en ny
generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot 314 af de repraesenterede stemmer er for. Den nye
generalforpamling mi tidligst aflroldes 2 uger efter den forste, og skal aftroldes senest 6 uger efter.
Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidig.
Oplosning varetages af en eller flere pi generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal pise, at
klubbens aktiver realiseres bedst muligt. Alle aktier i GF Forsikring a/s skal afregnes til en af
GF Forsikring a/s anvist kober.
Nar alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod klubben er betalt, afholdes en ekstraordinrer
generalforsamling til godkendelse af likvidationsregskabet, hvorefter udlodning af formue finder
sted. N&r dette er sket, er klubben oplost.



samarbejde med Herlev kontoret at ffi aftaler med,lEldre Sagen i Fredensborg, dette skal lobe af stablen i
20t7.
Si vi opfordrer de af vore medlemmer som er med i .lEldre Sagen, at melde tilbage til bestyrelsen, at hvis der
skulle vere nogle foreninger, der kunne tenke sig at hore nogle sprendende indlreg fra GF-Forsikring.
Det kan vrere:-Sikker p& elcykel, - Pas pi din identitet - Koreglrede i trafikken - Forebyg indbrud.

Efter sommerferien skete det sf, igen, det der ikke mitte ske, jeg fEr en besked, at vores forretningsforer i
Herlev, Bastian Vegger er blevet finet, og betyrelsen fra klub 148, er gflet i gang med at finde en ny leder af
kontoret, og for at gare det hele endnu mere kompliceret, sfl var lederen af kontoret i GF Nordsjelland ogsi
blevet fyet lige fsr sommerferien, denne fyring bevirkede at de medarbejdere der sad i Birkersd, nu skulle
sidde i Herlev indtil man fandt en ny losning for GF Nordsjrelland.

For os betsd det sA, at de aftaler samt/msder som bestyrelsen havde med Bastian, kom til at ligge stille, indtil
der var fundet en ny forretningsforer/omrAdedirektsr til Herlev.

Den nye blev Susie Uldall Klausen hvis ansrttelse var den 12. september 2016, og som i sikkert kan regne
ud, si krever det tid, at srette sig ind i hele forretningen, si det blev ikke til mange moder efterfolgende, men
vi har fiet afstemt forventningerne, til vores fremtidige samarbejde.

Og nu hvor vi er i gang med at ryste hele posen, s& syntes SKAT samt ERHVERSSTYRELSEN at der skulle
laves om pi de regler som vi indtil da, havde arbejdet ud fra. Det betsd, at der skulle laves nye opdateringer i
Deres systemer, for at vi kunne ffi adgang til SKAT, E-boks Erhverv, flrlige indberetninger til
Erhversstyrelsen, m.m. Dette arbejde har veret noget af en oplevelse, og har vist hvor svort det er at
opdaterer i de offentlige systemer.

Vi vil her gerne komme med en meget stor opfordring til alle, som i dag ikke har tegnet en tillegsforsikring
pi Dansk Auto Hjrelp, om at tegne den.
Vi har kun 281 medlemmer med i ordningen, mod 665 medlemmer i alt. Ved flere medlemmer ville det
betyde en fin muglighed for, at klubben kunne tjene lidt ekstra til at ruste sig med i fremtiden, et medlemskab
koster kun 300 kr. om iret.

Den 1 1. juni 2017 fulder GF 50 flr. Og i den anledning er klubformrend og klubbestyrelsesmedlemmer blevet
inviteret til et arrangement, @st for de sjrllandske klubber pi Comwell Koge Strand den 9. juni, og en
tilsvarende for klubber i Vest.
Som i kan se er der stillet kopper til kaffe frem, men det vil vi komme frem med senere.

Til bestyrelsesmedlemmerne, revisorer, samt kontoret i Herlev, skal der lyde en stor tak for et rigtig godt
samarbejde.

Efter beretningen oplyste formanden at der fra GF var kommet en orientering om ejerstrukturen i GF samt
om Erhversforsikringer, og der vil blive en opdateringer af partneraftalen med reldresagen, og det betyder at
vi skal andre vores vedtegter.

Dirigenten takkede for beretningen, og spurgte derefter om der var sporgsm&l til beretningen, det var der
ikke, og ham kunne derefter konstaterer at den var godkendt.

Pkt 3 Forelreggelse af klubbens flrsregnskab til godkendelse.
Kassereren fik derefter ordet og startede med at sige at vi havde et overskud ph 62.294,34 kr. og vi har
passiver pil2.272.137,03 kr. Vi har en transporthjrelp der siger 55.633,31 kr. men det ser pent ud.
Der var nogle enkelte sporgsmfll til regnskabet som kassereren svarede pfl.
Revisionen har pipeget at vi har for for mange penge st6Lende piL en konto som vi ikke ffir noget afkast a{ si
formand og kasserer har vreret i Arbejdernes Landsbank for 14 dage siden og bedt dem om at flytte nogle af
vores penge til en indvisteringsfond. Regnskabet blev derefter godkendt.



Pkt. 5 Fastsrettelse af klubkontingent.
Bestyrelsen foreslflr urendret kontingent for 2018.
Forslaget blev godkendt.

Pkt.6 Valg af betyrelse og suppleant.
Pi valg er kasserer Edna Braase-Rasmussen, sekretrer Erik Riemann Nielsen og bestyrelsessuppleant
Karl Bjarne Bjdrk-Olsen.
De blev alle genvalgt.

Pkt. 7 Valg af revisor og suppleant.
Pi valg er revisor Per Nielsen og suppleant Hans Asferg.
De blev begge genvalgt.

Pkt S Eventuelt.
Formanden oplyste at neste ars generalforsamling vil blive den24. april 2018.
Dirigenten Per Nielsen siger at nu stir der her, at vi har fodselsdag den 1 1. juni 2017 , der fulder man 50 ir,
og s6 vil han da gerne ggre bestyrelsen opmerksom pi at om 2 br fylder klubben 55 ar, og om ikke
bestyrelsen kan arbejde pi at holde en fest til den tid.
Formanden sagde at det vil vi tage til efterretning.
Herefter erklerede dirigenten generalforsamlingen for slut.

Erik Riemann Nielsen/sekretrr
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