
Referat af generalforsamlingen den 12. april 2018 

Generalforsamlingen blev afholdt i Rishaj Idraetscenter, Skolevej 4,4600 Kege. 

Formanden Jorgen Petersen bed kl. 18.00 medlemmeme velkommen til et traktement pa stegt flaesk 
med persillesovs, 

Efter spisningen startede generalforsamlingen i henhold til dagsordenen kl. 19.30. 

Punkt 1. Valg af dirigent 
J0rgen Kristoffersen blev valgt som dirigent og takkede for vaiget og erklsrede samtidig 
generalforsamlingen for lovlig i henhold til klubbens vedtaegter herom, samt at der var 311 stemmer 
reprssenteret pa generalforsamlingen heraf 47 fremmodte og 264 fuldmagtsstemmer. 

Jorgen Kristoffersen fik forsamlingens godkendelse til at dagsordenens punkt 5 blev asndret til: 
Fastsasttelse af klubkontingent og kontingent til autohjaelp. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning for aret 2017 i GF Finans og GF 0stsjaelland blev fremlagt af formanden 
Jorgen Petersen. 

Herefter kom der felgende spargsmal fra salen : 
Kan der tegnes ejerskifteforsikring i GF Forsikring? Svar: Ikke direkte i GF, men via en henvisning 
til Frida Forsikring eller Dansk Boligforsikring, som er samarbejdspartnere med GF. 

Er Kegekontoret ikke for stort til det nuvaerende personale nu, hvor de 11 firma- fagklubber ikke 
Isngere serviceres herfra? Svar: Bestyrelsen er opmsrksom pa problemet og fors0ger at fa et 
mindre kontorlokale, som samtidigt kan vaere beliggende pa et mere synligt sted end vores 
nuvaerende Kogekontor. 

Hvorfor blev det tidligere Roskilde kontor nedlagt? Svar: Det blev nedlagt pa gmnd af en darlig 
0konomi. Herefter k0bte vores klub Roskilde tegningsomradet og fik etableret det nye og mere 
synlige kontor pa Elisagardsvej taet pa Ro's Torv. 

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

Punkt 3. Forelceggelse af klubbens arsrapport til godkendelse 

Klubbens arsrapport blev fremlagt af Jorgen Petersen. 

Der kom folgende sporgsmal hertil fra salen: 
Hvad er forskellen pa et A regnskab og et B regnskab? Svar: Med klubbens nuvaerende storrelse er 
vi underlagt Erhvervsstyrelsens regler om, at der skal aflaegges et B-regnskab, som er meget mere 
omfattende end vores nuvaerende A regnskab og har krav om anvendelse af en godkendt revisor. 
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Hvorfor betaler klubben lensumsafgift? Svar: Pengeinstitutter og forsikringsselskaber betaler derme 
lensumsafgift, fordi disse selskaber ikke betaler moms. 

Hvorfor skal der betales et opkrasvningsgebyr pa forsikringsbetalingeme? Svar: Der skal ikke 
betales opkraevningsgebyr, nar der benyttes Betalingsservice til disse betalinger. 

Arsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. For slag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 
a. Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen vedlagt 

sndringsforslag til § 1, § 9, § 10, § 13, § 15 og § 17. 

Formanden germemgik og motiverede sndringsforslagene. 

Det blev foreslaet, at ordlyden i § 10 punkt 5. skulle vaere: 
Fastsaettelse af klubkontingent for det kommende ar. 

Det blev foresldet, at ordet registreret i § 17 skulle asndres til godkendt. 

iEndringsforslagene i paragraffeme 1, 9, 10, 13, 15 og 17 blev herefter i derme form alle 
enstemmigt godkendt. 

Punkt 5. Fastscettelse af klubkontingent for det kommende ar 

Bestyrelsen foreslog et klubkontingent pa 100 kr. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

Lasse Buus, Stiig Broby og Lykke Outzen blev enstemmigt valgt og Frank R. Taarup blev ligeledes 
enstemmigt valgt som bestyrelses suppleant. 

Punkt 7. Valg af revisor og suppleant. 

Revisionsfirmaet Addere Revision blev enstemmigt valgt til revisor og som suppleant blev Prima 
Revision ligeledes enstemmigt valgt. 

Punkt 8. Eventuelt 

Spcrgsmal fra salen: 

Er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring? Svar: Ja, det er der tegnet for alle GF klubber. 
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Tilbyder GF ikke Isngere et karekursus for medlemmeme? Svar; Pa grund af en vigende 
medlemsinteresse for disse k0rekurser, er der for tiden ikke nogen tilbud herom. 

Herefter blev der blandt de fi-emmodte medlemmer pa de nummererede indgangsbilletter udtrukket 
20 flasker redvin og udleveret 10 greenfee kort til Skovbo Golfldub. 

Da der ikke var yderligere punkter under eventuelt takkede Jorgen Kristoffersen for god ro og orden 
og erklaerede generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.00 

Efter generalforsamlingen blev de 25 vindeme af klubkonkurrencen udtrukket. 

Vindeme vil blive kontaktet for at oplyse deres konto nr. saledes, at gevinsteme pa hver 200 kr. 
kan blive overfort til de respektive konti. 

Dirigent: Jorgen Kristoffersen 

K0ge,den 12 / 4 2018 
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