Referat DTU, klub 186, generalforsamling den 04.05. 2018
kl. 17.00 på Aarhus Tech, Hasselager Alle, 8260 Viby
Ad 1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ib Markdahl, som enstemmigt blev valgt

Ad 2

Bestyrelsens beretning ved formanden Søren J. Sørensen

Sidste år omtalte jeg, at vi var blevet en klub i et nyt administrationsfællesskab med
klub 105 Kommunal, det har vist sig at være et godt bytte, som vi gjorde.
Sammenslutningen fungerer glimrende med såvel de sammensluttede klubber som
med kontoret. Der er 10 ansatte på kontoret, beklageligvis er der sket nogle
udskiftninger, hvilket selvfølgelig ikke kan undgås, men generelt må det siges, at være
nogle gode personer der er ansat, og den daglige leder, Michael Jensen, gør et godt
arbejde.
Det er også en nødvendighed, at vi har et godt og velfungerende kontor.
Klub 186 har i år fået et budget på kr. 596.873,- det er en stigning i forhold til året før
på 53,34 %. På nuværende tidspunkt mangler vi 17 % i forhold til budgettet, men der
er stor aktivitet på kontoret, hvilket bl.a. kan aflæses af de tilbud der sendes ud. Der er
pr. 24.04. 2018 fremsendt 55 tilbud, i hele 2017 blev der fremsendt 75 tilbud. Det er
kun for klub 186.
Jeg må tilstå, at jeg var ikke særlig optimistisk da vi fik budgettet, men jeg tror på, at
der er mulighed for at vi når omkring 90 % hvilket bl.a. skyldes, at vi i år har en
overskudsdeling på 23,97 %, mod 11 % året ført. Den nye måde med overskudsdeling
er baseret på, at nye medlemmer starter med at få del i denne overskudsdeling ved
nytegning, og det er et pænt prisafslag, der tilbydes ved nytegning.
Det er dog ikke lykkedes, at få stoppet faldet i antal forsikrede biler, vi har p.t. 318
biler mod 359 året før.
Til at løse blandt andet denne opgave er der i GF blevet ansat 2 ½ dags arbejdende
personer som skal hjælpe os bl.a. med at lave firmaaftaler, problemet er bare, at de
også skal hjælpe de øvrige firma fagklubber, så det er nok begrænset hvad vi får af
hjælp. Dog skal nævnes, at de sammen med John Preetzmann besøger Aarhus Tech
for at lave en gruppe aftale der gerne skulle resultere i flere forsikringer, og det er
meningen, at vi vil introducere disse aftaler på flere tekniske skoler.
GF har også i 2017 haft et virkeligt godt år. Der er udloddet 145 millioner kr. til
overskudsdeling, i dag er der overskudsdeling på alle forsikringer.
Total overskuddet blev på kr. 265 mill. kr. der vil blive brugt til konsolidering og
udvikling.

GF er af forbrugerrådet, Tænk, blevet bedste i test af forsikringsselskaber på
husforsikringer.
Der har i 2017 været et stort antal ny forsikringstagere. GF har droppet opkrævningsog administrationsgebyrer for kunder der betaler via Betalingsservice . Det betød også
et farvel til det tidligere gebyr for månedlig betaling.
Til slut en tak til mine kollegaer i bestyrelsen, samt vor samarbejdspartner GF
Kommunal, og bestyrelses kollegaerne i samarbejdsudvalget.
Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger.
Ad 3

Forelæggelse af klubbens regnskab til godkendelse ved kasseren John Preetzmann

Regnskabet, som er tilgængelig på GF`s hjemmeside, sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen, blev gennemgået og kommenteret af kasseren, og som bl.a.
oplyste, at der er tilgået klubben 31 nye medlemmer.
Budgettet blev uddelt og kommenteret af kasseren.
Regnskab og budgettet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4

Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

Bestyrelsen fremlagde ændrede klubvedtægter idet § 8, § 9 og § 14 ændres.
§ 8 ændres til: Generalforsamlinger indkaldes på klubbens hjemmeside med mindst
14 dages varsel. Generalforsamlingen kan også indkaldes via e-boks.
§ 9 1. afsnit ænders til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april.
§14 første sætning ændres til:
Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand. Ændringerne blev
godkendt af medlemmerne.
Ad 5

Fastsættelse af klubkontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, blev vedtaget.

Ad 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Søren J. Sørensen og Steffen Møller Andersen var villig til genvalg
og begge blev genvalgt
Ib Markdahl var på valg som suppleant, og blev også genvalgt

Ad 7

Valg af revisor og revisorsuppleant
Frank D. Kristensen blev genvalgt som revisor, og Søren Jaquet som revisor suppleant.

Ad 8

Eventuelt
Dirigenten afsluttede hermed generalforsamling, og takkede for god ro og orden, og
formanden havde de afsluttende bemærkninger med tak til dirigenten.

Ib Markdahl
dirigent

Steffen Møller Andersen
sekretær

