
FORS l K R I NG

DTU, klub 186, generalforsamling den
13.april, afholdt hos John Preetzmann i Bale

Referat

Bestyrelsen havde besluttet at flytte generalforsamling til en privat adresse, dader incl.
bestyrelsen kun var tilmeldt 5 medlemmer.

Ad.1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Poul Henning Olesen, og han blev enstemmigt valgt, og
konstaterede herefter, at generalforsamlingenvar lovligt indvarslet. Herefter gav
han ordet til formanden.

Ad.2 Formandenforelagde herefter beretningsomfølger:

Året 2020 har været et meget atypisk år, både for DTU som GFforsikringsklub, og
året i almindelighed.

Baggrundenfor den sidste bemærkning, er naturligvis, at Coronaen brødud i
voldsom grad, som alle selvfølgelig ved.

Klub 186 bestyrelse har længe arbejdet på, at skaffe nye medlemmer til
bestyrelsen, men uden held, derfor var bestyrelsen bevist om, at der burde ske en
sammenlægning med en eller 2 klubber, og vi førte i den forbindelse nogle
forhandlinger med klub 105 GFKommunal,der er beliggende i Hellerupsamt klub
122GFSønderjylland, som er beliggende i Haderslev.

Baggrundenfor, at vi valgte de 2 klubber var ganske enkelt, at vore medlemmer er
centreret inllandog påSjælland.
Vi søgte klubudvalget, samt bestyrelsen iGF omodenne sammenlægning, men den
blev afslået, med begrundelse af, at klub 186 ikke kunne deles på grund af bl.a.
størrelse.

Herefter søgte vi om sammenlægning med klub 122GFSønderjylland, også denne
sammenlægning blev afvist.
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Herefter lavedevi enaftale med klub 122 om administration af klub 186, og den
aftale startede den 01.01.21, under forudsætning af, at klub 122ville være os
behjælpelig medat finde egnede folk til bestyrelsen i klub 186.

Det er et godt tidspunkt for denne radikaleændring i klub 186“5 bestyrelse, år
2020 har været et virkeligt godt år for klubben. Klubbens overskudsdeling på
bilpolicer var 30%-og vejhjælp kostede kun kr. 24 om året, på den måde
kanaliserede klubben mange penge retur til medlemmerne,og det betød også, at
budgettet på kr. 580.674 blev indfriet med kr.1.494.845 en positiv afvigelse på
kr.914.171e||er plus 257%.

Antallet af biler steg fra 359 til 451biler.

Såpådenne baggrund kanvi kun udtrykke stor tilfredshed.

I 2020 blev der også indført,at alle forsikringstagere blev medlemmer af GF, og
som følge herafvil få medlemsfordele ogvære medejere afGF Forsikring,og indtil
videre vil du have 3 fordele, nemlig:

Digitalchikane,GFgiver dig tryghed på internettet, og hjælper med at få fjernet
personligt, uønsket og krænkende indhold pånettet, herunder falske profiler.

ldentitetstyveri,GFhjælper dig med at forebygge ogopdage identitetstyveri, og
med at begrænse skaden, hvis du får stjålet og misbrugt dine personlige
oplysninger.

Psykisk krise,GFgiver dig op til 10 timers psykologhjælp, hvis du oplever en akut
psykisk krise efter en alvorlig ulykke,eller hvis du bliver involveret i en alvorlig
hændelse, fx overfald eller røveri.

Duvil også have mulighed for at leje et af kontorets 2 sommerhuse. Ring på 45 81
22 32 og hør nærmere.

Bestyrelsens store ønske er naturligvis, at vi med det nye samarbejde har sikret
DTU klub 186 som en selvstændigklub iGF.



F O R S I K R I N G

Sluttelig en stor tak til John Preetzmann, for sit arbejde i klubbens bestyrelse, og
som i år er på valg og ikke ønsker genvalg. Hanhar igennem mange år har været
en god og skattet kollega, og en forkæmper for at det er GF*s medlemmer der skal
have størst mulig del i overskuddet.

Også en tak til IB Markdal som med stor interesse måtte tage valget fra suppleant
til bestyrelsesmedlem. Ib Markdal ønsker ikke genvalg.

Ogikkeat forglemme en stortak til vores utrættelige revisorFrankKristensenfor hans
arbejde iG F.

Beretningen blev hereftergodkendtudenbemærkninger.

Ad. 3 Forelæggelseaf klubbensregnskabved kasseren

Regnskabet blevgennemgået af kasseren,John Preetzmann,og hangjorde b|.a.
opmærksom påat GF-aktierne var blevettilbageført til selskabet,ogaktien kr. 100,‑
tilbagebetales via reduktionaf betalingaf bilpræmien. Der er ikke lavet budgetfordet nye
regnskabsår,detvil påhvile den nye bestyrelse.

I forbindelse med regnskabet blevderspurtom Zting -hvornárde 100 kr vil blive
modregnet bilpræmien,daingenaf detilstedeværende havde kunnet seat bilpræmienvar
blev reduceret med kr.100,-?

Herudoverblevderogså spurt om hvordanet medlemvar medejerafGF,somdet fremgår
af GF\s reklamer?Et medlemskaber ikke nødvendigvisdet samme somet ejerskab.

Formanden lovede at komme medGPSsvar,og videregive det til deltagerne i
generalforsamlingen.

Ad.4 Forslagfra bestyrelsenellermedlemmer.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad.5 Fastsættelseaf klubkontingent

Klubkontingenten blevfastsattilkr.60,‑

Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmerogaf ensuppleant.

BestyrelsenforeslogJesperTjørnelundsom næstformandogkasserer, Bente Birkegaard
Christiansensom bestyrelsesmedlem,ogPoulHenningOlesensomsuppleant.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt disse 3.
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Ad.7 Valgaf intern revisoroglntemrevisorsuppleant.

Her blevlohn Preetzmannforeslået som intern revisoroglb Markdalsom revisorsuppleant
Begge blevvalgt enstemmigt.

Ad.8 Eventuelt

Dervar ingen bemærkningundereventuelt.

PoulHenningOlesen
dirigent

⁄

Aabyhøjden 7 7 /april 2021


