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Generalforsamling 2022 

GF FORSVARET 

Møde: Mandag d. 04. April 2022 

Sted:  Kastellet, Parolesalen. 
 

Møde indkaldt af Stig Jessen Møller 

 

Deltagere: Erik Noltensmejer, Steen Rye Sørensen, Ann Jessen Møller, Jørgen Ellborg, og John 

Nissen samt 22 tilmeldte medlemmer til generalforsamlingen 

 

Fraværende:  Stig Jessen Møller s.f.a. sygdom 

 

Referent: Ann Jessen Møller. 
 

 Punkt Beslutning 

1.   
Velkomst – Valg af dirigent og stemmetællere 
 

Erik Noltensmejer bød velkommen, da vores 
formand var blevet ramt af COVID-19 
Valg af dirigent – Jørgen Ellborg. 
 

2.  Bestyrelsens beretning 
 

Blev forelagt af Erik Noltensmejer. 

3.  Forelæggelse af klubbens årsrapport til 
godkendelse 
 

Regnskabet blev gennemgået af Steen Rye 

Sørensen  

- GODKENDT 
 

4.   
Forslag fra bestyrelse eller medlemmer: 

Ad pkt. 4:  
Forslag fra bestyrelsen  
a. Bestyrelsen stiller forslag om, 

ajourføringer i klubvedtægterne 
vedrørende. 
§5 (udgår), §6 ajourføres, §9 
ajourføres, §11 ajourføres, §12A 
(udgår). 
Når §5 udgår ændres §6 Hæftelse til 
ny §5 
§7 Kontingent ændres til ny §6 
§8 Indkaldelse til ny §7 
§9 ordinær til ny §8 
§10 Ekstraordinær til ny §9 
 
 
 
Bilag A Forslag til ajourføringer i 
klubvedtægterne vedrørende §5 og §6 
 
Bilag B Forslag til ændring af §9, 
vedrørende termin for indsendelse af 
forslag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag A - GODKENDT 
 
 
Bilag B - GODKENDT 
Der var forvirring om hvornår der skulle sendes 
forslag til generalforsamlingen, derfor blev der 
taget godt imod denne ændring 
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Bilag C Forslag til ny § vedrørende 
afholdelse af ”Digital 
generalforsamling”. 
Denne bliver ny §10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag D Forslag til justering af §11, 
vedrørende antal fuldmagt stemmer. 
Nu eksplicit ”med tre fuldmagter pr 
fremmødt medlem” 
 

Forslag fra medlemmer 
Ingen indkomne forslag. 
 
 

Bilag C – GODKENDT med 20 for og 2 imod 
Ad §10 digital generalforsamling 

- Hvad gør man ved dem som ikke har 
internetadgang, af flere årsager, hertil 
svarer Noltesmejer, at det er et forslag 
GF bredt anbefaler til deres klubber, og 
at det kan blive via TEAMS, men det vil 
blive i samarbejde med GF Huset, 
således at det er tilfredsstillende for alle 
parter. 

- Ken Erleben mener afsnit 3 er 
en ”kattelem”, og at der i afsnit 1 og 3, 
står fuldstændig det samme.  

- Her til svarer Zillmer, at hvis der ikke 
kan blive afholdt generalforsamling, så 
må bestyrelsen ”bestemme”. 

- Erik nævnte at teksten er en af GF-
jurister udformet tekst.  
Det blev herefter drøftet, at når der i 
afsnit 3 står at ”beslutningen om en 
delvis digital generalforsamling kan 
træffes, såfremt bestyrelsen finder det 
hensigtsmæssigt”, så relaterer det sig, 
modsat tekst i afsnit 1, til forhold om 
afholdelse af ”delvis” digital 
generalforsamling. 
 

Bilag D - GODKENDT 
 
 
 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
 

5.   
Fastsættelse af klubkontingent: 

ad pkt. 5: Fastsættelse af klubkontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 
på kr. 120,- 

 
 

 
 
 
GODKENDT 

6.   
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 

ad pkt. 6: 
I henhold til vedtægternes §12A vil alle 
bestyrelsesposter være på valg i 2022. 
 
Følgende er på valg: 
a. Bestyrelsesmedlem Stig Jessen Møller 

– for 2 år (Er villig til genvalg) 
b. Bestyrelsesmedlem Erik Noltensmejer 

– for 1 år (Er villig til genvalg) 
c. Bestyrelsesmedlem Steen Rye 

Sørensen – for 2 år (Er villig til 
genvalg) 

 
 
 
 
 
 
 
VALGT 
 
 
VALGT 
 
VALGT 
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d. Bestyrelsesmedlem Ann Jessen Møller 
– for 2 år (Er villig til genvalg) 

e. Bestyrelsesmedlem Jørgen Ellborg – 
for 1 år (Er villig til genvalg) 

f. Bestyrelsesmedlem John Nissen 
 (Er villig til genvalg) 

g. Bestyrelsessuppleant Laurits 
Jensen (Ej villig til genvalg) 

 
Der skal i 2022 vælges: 
3 bestyrelsesposter for en 2-årig periode 
og  
2 bestyrelsesposter for en 1-årig periode 
Para. – a, c og d vælges for en 2-årig 
periode 
Para. – b og e vælges for en 1-årig periode  

 
 

 
VALGT 
 
VALGT 
 
 
 
g John Nissen VALGT som Suppleant 

7. V Valg af regnskabskyndig person og 
regnskabskyndig suppleant: 

ad pkt. 7: 
          a.    Regnskabskyndig Kenn Zillmer 
 (Genopstiller ikke). 
          b.    Regnskabskyndigsuppleant/
 Claus Jensen (Er villig til genvalg). 
 

 
 
 

a. Claus Jensen valgt 
b. Hanne Botorp valgt 

b. E

v 
Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zillmer:  
Omkostninger til skader, er for høj. 
 
Zillmer:  
Mener at bestyrelsen ikke skal have penge for 
Internet og telefon, det var der ikke enighed 
om.  
 
Zillmer: 
Nævnte at udgifter for skader og 
omkostningsniveau i klubben var højt. 
 
Erik: 
Besvarede at det er bestyrelsen der skal være 
udfarende og sammen med kontoret deltage i 
de arrangementer ude i landet vi involverer os i 
således at vi kan vækste med nye medlemmer.  
Endvidere at der er mange møder med 
hovedkontoret.    
 
Zilmer: 
Mente ikke at andet end prisen på forsikringer 
var afgørende for at få nye medlemmer. 
 
Zillmer: 
Mener at vi skal sætte vores priser ned, så vil 
vi få flere kunder.  
 
Hertil svarede Erik Noltensmejer – at det nu 
engang ikke var klubben som satte prisen, 
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men GF Koncernen, samtidig sagde Claus 
Jensen, at pris og kvalitet følges ad. 
 
Et forslag var at vi skulle gøre os mere 
bemærket på sociale medier så som FB. 
 
Ken Erleben og Günthe Sørensen: 
Mente at den måde, hvorpå Fusionen mellem 
GF Forsikringsklub Forvaret og GF 
Forsikringsklubben for Officerer, var foregået, 
på en uheldig måde. 
Det havde set pænere ud, hvis man havde 
ventet med fusionen, til vi kunne mødes fysisk, 
Jørgen Ellborg, gav Ken Erleben og Günthe 
Sørensen ret, men nævnte, at det havde med 
regnskabet at gøre. 
Erik nævnte at GF havde et ønske om at 
klubberne havde gennemført deres 
generalforsamlinger inden afholdelse af GF 
koncernens generalforsamling således at de 
klubrepræsentanter der deltog der var nyvalgte 
ude i klubberne.   
 
Erik Noltensmejer – takkede af, hvorefter vi 
overgik til spisning. 
 
  

 

 

 

Godkendt af dirigent 

Jørgen Ellborg 


