
Referat: Ordinær generalforsamling - GF Forsikringsklubben Forsvaret F.M.B.A. 

Torsdag den 2. april 2020. kl. 17:00 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens / 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 Erik Noltensmejer 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 havde 
tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive fuldmagt / brevstemme. Der var med 
ændret mødested som anført i opdateret indkaldelse også mulighed for at medlemmer der mødte op på 
dagen kunne få lejlighed til at deltage eventuelt afgive fuldmagt eller brevstemme alt efter om vi blev 10 
personer eller flere.    
 
Der var tilmeldt 9 medlemmer repræsenterende 10 stemmer. Af disse er der afgivet 7 fuldmagter. 
Fysisk var kun formand og dirigent til stede. 
 

 
1. Valg af dirigent 

Formand Erik Noltensmejer foreslog som tidligere år Jørgen Ellborg som dirigent. 
Jørgen Ellborg modtog og accepterede valget.  Valg af dirigent blev enstemmigt vedtaget. 
Herefter takkede Jørgen Ellborg for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig.  
 

2. Formandens / Bestyrelsens beretning 
Beretningen har været tilgængelig og på klubbens hjemmeside siden d. 26/3 -2020 
Beretningen kunne enstemmigt godkendes 

 
3. Klubbens årsrapport 

Har været tilgængelig på klubbens hjemmeside siden d. 26/3 -2020 
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. 
Årsrapporten kunne enstemmigt godkendes 
 

4. Forslag fra bestyrelsen,  som de fremgår af indkaldelse. 
a. Forslag om fusion 

Formand Erik Noltensmejer har i beretningen motiveret forslag om fusion. Det kan endvidere 
nævnes at der har været informeret om nærværende forslag om fusion ligesom den har været 
genstand for drøftelser på klubbens generalforsamlinger gennem de senere år. 



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. Samtidig med er den positive 
kreditorerklæring ligeledes offentliggjort i erhvervsstyrelsens it-system.  
Der er således jf. lovregler 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. 
 
Vedtægtsændringerne, der relaterer sig til fusion og som fremgår af fusionsplanen er også 
nævnt i beretningen. 
Som oplyst i indkaldelsen skal godkendelsen ske efter vedtægternes § 18 Ændring af klubbens 
vedtægter.  
 
Fusionen blev enstemmigt vedtaget 
 
Det blev således besluttet at gennemføre fusionen i overensstemmelse med den offentliggjorte 
fusionsplan.  Dirigenten konstaterede, at fusionen dermed er vedtaget med kvalificeret flertal i 
henhold til klubbens vedtægter. 
 
 

Da det på tidspunkt for afstemning ikke var afgjort om klubben vi skal fusionere med Officerer og Civile under 
Forsvarsministeriet havde stemt for fusion var vi nødt til også at behandle og stemme om punkterne 4b til 
pkt. 7.  Viser det sig at begge klubber vedtager fusion effektueres punkt 4b til 7 ikke  (fremgår også af 
beretning) 

 
b. Forslag til vedtægtsændring som følge af nyt medlemsbegreb 

Bilag herom har været tilgængeligt og på klubbens hjemmeside ligesom det er nævnt i beretning 
Udvidelsen af medlemsbegreb kunne enstemmigt vedtages   

 
 

c. Forslag til øvrige vedtægtsændringer 
Bilag herom har været tilgængeligt og på klubbens hjemmeside ligesom det er nævnt i beretning 
Øvrige vedtægtsændringer kunne enstemmigt vedtages.   
 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uændret.   Enstemmigt vedtaget.  
 

6. Valg af bestyrelse 
På valg var:  Kasserer Steen Rye Sørensen Enstemmigt genvalgt  
På valg var:  Bestyrelsessuppleant Ronald Rosell Enstemmigt genvalgt 

 
7. Valg af revisor  

På valg er: Revisorsuppleant Ken Erleben Enstemmigt genvalgt 
 

8. Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt. 
 
Redaktionel efterbemærkning 
Forsikringsklubben Officerer og Civile under Forsvarsministeriet, klubben vi har vedtaget at fusionere 
med havde generalforsamling samme aften d. 2 april 2020. Her blev fusion vedtaget hvilket er en stor 



glæde da vi fremadrettet og styrket, nu alle er medlemmer i vores ny fælles klub med navnet GF 
Forsvaret. 
Det betyder at punkterne i dagsorden 4b til 7 ikke effektueres idet pkt. 4 a tager hånd om disse punkter. 
Fusion medfører endvidere at bl.a. kontingent nedsættes fra kr.120 til kr.100. 
Vores forsikringsklub GF Forsvaret vil snarest have ny hjemmeside klar hvor bl.a. vedtægter vil kunne 
findes.  
  
 

07 april 2020 

 
 

 
Dirigent     Referent 

 
 

Jørgen Ellborg    Erik Noltensmejer 

 


