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Ordinær generalforsamling - GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet F.M.B.A. 
Torsdag den 2. april 2020. kl. 19:00 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 
4. Forsalg fra bestyrelsen 

a. Forslag om fusion 
b. Forslag om vedtægtsændringer (nyt medlemsbegreb) 
c. Forslag til øvrige vedtægtsændringer 

5. Fastsættelse af klubkontingent.  
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
 
 
Formand Stig Jessen Møller bød velkommen til den ordinære generalforsamling.  
 
På grund af coronavirus/covid-19 og regeringens begrænsning af antal personer i offentlige 
forsamlinger, var åres generalforsamling desværre uden fysisk fremmøde. 
 
For at fastholde medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation har alle medlemmer, der 
har tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive fuldmagt / brevstemme.  
 
Der var tilmeldt 8 medlemmer som repræsenterende 14 stemmer. Fordelt på 9 brevstemmer og 5 
fuldmagter. Fysisk var kun Formand og Dirigent til stede. 
 
Motivation til følgende dagsordenspunkter: 
 
Pkt. 1: Bestyrelsen har som tidligere år, valgt at pege på dirigent Allan Frank-Nielsen. 
Allan Frank-Nielsen modtog og accepterede valget til dirigent. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. 
 
Dirigenten oplyste at stemmetællere til optælling af indkomne brevstemmer, ville være Formand og 
Dirigent.  
Indkomne brevstemmer vil blive arkiveret indtil næste ordinære generalforsamling, til 
dokumentation for stemmegyldighed. 
 
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning er udsendt på klubbens hjemmeside fra 25/3-2020 
 
Pkt. 3: Klubbens årsrapport 2019 er udsendt på klubbens hjemmeside.  
Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter 
vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling 
samt resultat, og ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse ved afstemning. 
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Pkt. 4: Som det fremgår af indkaldelse, har bestyrelsen fremsat tre forslag: 
4a Forslag om Fusion 
4b Forslag om vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb 
4c Forslag om ajourføring af vedtægter vedrørende formalia. 
 

4a.  Bestyrelsen stiller forslag om, at klubben fusionerer med GF-Forsikringsklub Forsvaret i 
overensstemmelse med den fælles fusionsplan.  
Bestyrelsen anbefaler en fusion mellem klubberne. Vores fælles fusionerede klub kommer til at 
hedde GF Forsvaret F.M.B.A. 
Formålet med fusionen er et ønske om fortsat at kunne tilbyde medlemmerne et højt serviceniveau 
samt fortsat at sikre et stabilt niveau for overskudsdeling. 
Sammenlægningen vil derudover bedre kunne udnytte eksisterende samt fremtidige lokal aftaler 
indenfor Forsvaret, med bedre og mere målrettet markedsføring til følge. 
 
Erhvervsstyrelsen har den 27. februar 2020 offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen 
vedrørende den påtænkte fusion mellem Forsikringsklubben for Officerer og Civilt ansatte under 
Forsvarsministeriet F.M.B.A. og GF-Forsikringsklub Forsvaret F.M.B.A. Samtidig med er den 
positive kreditorerklæring ligeledes offentliggjort i erhvervsstyrelsens it-system.  
 
Der er således forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse. 
Følgende dokumenter er blevet fremlagt forud for generalforsamlingen: 
- Fusionsplan inkl. vedtægtsændringer 
- Fusionsredegørelse 
- Kreditorerklæring 
 
Dokumenterne har været gjort tilgængelige for medlemmerne i 4 uger før generalforsamlingen på 
foreningens hjemmeside samt ved personlig henvendelse til foreningen. 
 
 
4b. Bestyrelsen anbefaler på det kraftigste at medlemskabet udvides. I dag tegner vi mange 
forskellige forsikringer i en GF-klub uden at der nødvendigvis er en bil i husstanden. 
Forskellige forhold, som større miljøbevidsthed, parkeringsproblemer og tæt trafik, får folk til at 
fravælge bilen. Det har særlig de senere år betydet, at vi i GF har mange forsikrede, som i 
virkeligheden ikke er medlemmer, fordi de ikke har en bil i husstanden. 
Ændringerne skal indføres i vedtægterne, for at tanken om et udvidet medlemsbegreb kan blive til 
virkelighed i den enkelte klub. Vi vil som klub stå med de alvorligste eksistentielle udfordringer hvis 
vi vælger at stå udenfor denne beslutning. Bestyrelsen anbefaler at det nye medlemsbegreb bliver 
vedtaget. 
 
4c. I forbindelse med den lovgivningsmæssige samt teknologiske udvikling, skønnes en generel 
revision af vedtægterne formålstjenlig, for at fremtidssikre klubbens vedtægter. 
Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen stemmer for forslaget 
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Årsrapport 
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for, 00 imod og 00 blanke.  
 
Forslag fra bestyrelse 
4a. Fusion med GF-Forsikringsklub Forsvaret 
Som oplyst i indkaldelsen skal godkendelsen ske efter vedtægternes § 18 Ændring af klubbens 
vedtægter.  
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for, 00 imod og 00 blanke.  
 
Dirigenten konstaterede, at fusionen dermed er vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til 
klubbens vedtægter. 
 
4b. Forslag til vedtægtsændringer som følge af nyt medlemsbegreb.  
Som oplyst i indkaldelsen skal godkendelsen ske efter vedtægternes § 18 Ændring af klubbens 
vedtægter.  
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 for, 01 imod og 00 blanke.  
 
Dirigenten konstaterede, at forslag om nyt medlemsbegreb 4b. dermed er vedtaget med 
kvalificeret flertal i henhold til klubbens vedtægter. 
 
4c. Forslag til øvrige ajourføringer i klubvedtægterne vedrørende formalia. 
Som oplyst i indkaldelsen skal godkendelsen ske efter vedtægternes § 18 Ændring af klubbens 
vedtægter.  
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for, 00 imod og 00 blanke.  
 
Dirigenten konstaterede, at forslag 4c. dermed er vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til 
klubbens vedtægter. 
 
Fastsættelse af klubkontingent – uændret 100,- kr. 
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for, 00 imod og 00 blanke.  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
Bestyrelsesmedlem Stig Jessen Møller 
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for og 00 blanke.  
 
Bestyrelsesmedlem Ann Jessen Møller 
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 13 for og 01 blanke.  
 
Bestyrelsessuppleant (for 1 år): Lauritz Jensen 
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for og 00 blanke.  
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Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor Ken Zillmer 
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for og 00 blanke.  
 
Revisorsuppleant Claus Jensen 
Ud af 14 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 14 for og 00 blanke.  
 
 
Resultat af afstemningen: 
 
Årsrapporten - Godkendt 
 
Forslag fra bestyrelse 
4a: Vedtaget 
4b: Vedtaget 
4c: Vedtaget 
 
Fastsættelse af klubkontingent - Vedtaget 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Stig Jessen Møller - Genvalgt 
Ann Jessen Møller - Genvalgt 
 
Valg af bestyrelsessuppleant 
Laurits Jensen - Genvalgt 
 
Valg af revisor Ken Zillmer - Genvalgt 
Valg af revisorsuppleant Claus Jensen - Genvalgt 
 
Der var ingen punkter til notat, under eventuelt 
 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Referent Dirigent 
Stig Jessen Møller Allan Frank-Nielsen 

 


