
 
 

Referat DTU, klub 186, generalforsamling den 03.05. 2016 på Aarhus 
Tech, Hasselager Alle, 8260 Viby 
 
Ad 1. Valg af dirigent 
 

Ib Markdal blev enstemmigt valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden. 
 

Ad 2 Bestyrelsens beretning ved formanden 
Søren J. Sørensen forelagde herefter beretningen som følger: 
 

 Som alle sikkert erindrer stemte vi ved sidste års generalforsamling om, at klub 186 DTU, i 
lighed med mange andre klubber, skulle indføre vejhjælp for klubbens medlemmer. Dette blev 
vedtaget med alle stemmer for forslaget. Det ser også ud til, at det er blevet en succes som 
medlemmerne har taget til sig, dog med undtagelse af 1 medlem, der postulerede at det ikke 
fremgik af generalforsamlingens referat, at forslaget var blevet vedtaget. Bestyrelsen 
beklagede, og gav medlemmet ret i, at denne bekræftelse var gledet ud af referatet, og vi gav 
medlemmet valgfrihed til selv at vælge vejhjælp for 2016. 

 2015 har i mange henseende været et meget atypisk år. Året startede ganske normalt med alle 
de forskellige møder. I Køge er der normalt 4 møder pr. år, i 2015 6 møder, og herudover er 
der dialogmøder, formandsmøder, generalforsamling m.v..  Så generelt har der været flere 
møder end normalt.  

 Der har også været ekstraordinær generalforsamling i GF Medlemsselskabet. Grunden til 
denne ekstraordinære generalforsamling var, at få gennemført en ændring af samarbejdsaftalen 
af november 2015, så det var muligt at implementere den nye overskudsdeling til at være 
gældenden fra 01. januar 2016. Overskudsdeling på biler fortsætter uændret. Forslaget blev 
stemt igennem i fuld enighed. Samme dag blev der udsendt brev til alle GF`s  kunder med 
information om den nye overskudsdeling. 

 Også i år har klub 186 DTU været i absolut top af klubber der har givet de største procenter i 
overskudsdeling for biler nemlig 22,63%. Det kan vi kun være glade og tilfreds med, men vi 
må nok forudse at procentsatsen vil falde, da det mest er micro biler der indregistreres, og de 
er meget billige i forsikringer, så det bliver svært at genere den samme overskudsdeling. 

 Der er 370 biler forsikret i klub 186 i 2015 

  Klubben kom også hjem på nytegninger, budgettet blev opfyldt med 101%., og pr. 30.04 
 2016 er vores budgetopfyldelse 121% 

 Som tidligere nævnt har der været større mødeaktivitet i Køge i 2015. Det skyldes bl.a., at 
forsikringsklubberne i Køge sammenslutningen måske har et moms problem. Der skal måske 
betale moms for de serviceydelser der er mellem klubberne. Der er ingen der kan komme med 
et konkret svar på denne problematik, klubberne i samarbejdet valgte derfor at bede 
statsautoriseret revisor Klaus Kristiansen fra Beierholm i Aarhus, om at gennemgå 
problematikken og komme med et oplæg. Det gjorde han, og umiddelbart kunne han ikke se 
problemet, men for en sikkerhedsskyld kunne vi bede Skat om et bindende svar. Klubberne 
stemte om dette, og der var absolut flertal for at få gennemarbejdet et brev til Skat for 

 



at få et bindende svar. Det skulle Jørgen Petersen få udarbejdet sammen med Klaus 
Kristiansen, men der skete ikke rigtig noget.  

Den 15. december blev der indkaldt til møde i Køge med meget kort varsel. I indkaldelse var 
der, udover omtale af momsproblematikken, også liste forskellige forslag om fusion med klub 
173. Til dette møde var også GF bestyrelse samt personer fra direktionen, selskabets jurist,
regnskabsdirektør m.m.. Her blev forskellige modeller gennemgået, men klubberne var ikke
stemt for at indgå nogen fusion med klub 173. I stedet blev Jørgen Petersen atter bedt om at få
et bindende tilsagn fra Skat.

Det sket ikke. I stedet modtag alle klubberne i Køge samarbejdet en e-mail den 18. januar 
2016 en opsigelse af administrationsaftalen af 01. januar 2015, samt en opfodring til at indgå 
fusion med klub 173. Der er en klub i Køge samarbejdet, nemlig Nationalbankens 
forsikringsklub der indgår samarbejde, fusion, med klub 173. Resten kan nu kaldes Hjemløse 
Klubberne. Der er dog arbejde i gang med at etablere en ny fælles administration med GF 
Kommunal. Dette arbejde er nu så langt fremme, at det med nærmest 99% sikkerhed ender ud 
i succes. Samtidig er der sat gang i at få en bindende aftale med skat m.h.t. 
momsproblematikken. De nævnte ting er bl.a. grunden til at bestyrelse beder om 
generalforsamlings stillingstagning til punkt 4 i indkaldelsen. 

 I forbindelse med forhandlingen om det nye samarbejde kan også oplyses, at der er flere 
klubber der har vist meget stor interesse for at deltage i den nye sammenslutning, og hvis de 
nye klubber også slutter sig til samarbejdet, vil den nye sammenslutning blive af en sådanne 
størrelse af firma/fagklubber betydelig nemmere vil blive hørt i GF. Nemlig 21.600 bilpolicer, 
hvis alle går med. 

Det år vi nu er starter på, er et ganske særligt år, vi har nemlig 50 års jubilæum. Vi ved, at der 
er medlemmer der har været medlem i alle 50 år. Desværre har vi kun fundet nogle få 
personer, og vi vil opfordre til at de der har været medlem i klubben i 50 år lige giver 
bestyrelsen besked. 

Til slut tak for et godt samarbejde med mine bestyrelseskollegaer, samt til Køge kontoret. 

Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

Ad 3 Forelæggelse af klubbens regnskab til godkendelse ved kasseren 
Regnskabet, som er tilgængelig på GF`s hjemmeside, sammen med indkaldelsen til 
generalforsamling, blev gennemgået af kassereren, John Preetzmann. Regnskabet blev 
enstemmigt godkendt. Budgettet for 2016 blev gennemgået.  Budgettet blev godkendt af 
generalforsamlingen.  

Ad 4 Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 
Foreningen behøver ikke at blive nedlagt, da det ser ud til at vi går sammen med klubben 
Kommunal. Vi går ikke i økonomisk samarbejde med Kommunal, men samarbejdet bliver 
nogenlunde lig Køge-samarbejdet. Generalforsamlingen gav tilsagn til at fortsætte 
forhandlingerne med Kommunal. 
I tilfælde af klubbens nedlæggelse blev det vedtaget, at klubbens midler skal tilfalde klubbens 
medlemmer, men skulle det komme så vidt, skal der en ekstra generalforsamling til.  
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Fastsaettelse af klubkontingent 

Bestyrelsens forslag om uasndret kontingent, blev vedtaget. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

S0ren J. Sarensen og Steffen M0ller Andersen blev genvalgt t i l bestyrelsen, og lb Markdal 
blev genvalgt som suppleant. 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bo Serensen blev genvalgt som revisor, og Seren Jaquet som revisor suppleant. 

Eventuelt 

Bestyrelsen orienterede om den nylig afholdte generalforsamling i Fredericia. Der er kommet 
3 nye direktorer i GF's hovedsasde. Der bliver nu indf0rt overskudsdeling pa alle forsikringer, 
sa det er spasndende, at se, hvordan det kommer t i l at gL 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling, og takkede for god ro og orden, og 
formanden havde de afsluttende bemsrkninger med tak t i l dirigenten. 

lb Markdal Steffen Moller Andersen 
Dirigent sekretaer a 
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