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FORSIfltNG

Det gode selskab

Den 16. april, 2016

Referat af GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriets neneralforsamling.

Tid :12. april, 2016, kl. 1900

Sted :Hestestalden, Kastellet

Fremmødte :S. J. Møller (Formand) (FM)
:S. E. Eskildsen (Næstformand) (NF)
:J. Nissen (Kasserer) (JN)
:F. Asmussen (BST. MDL) (FA)
:K. P. Hansen (BST. MDL) (KP)
:9 Medlemmer

Dagsorden :1. Valg af Dirigent.
:2. Bestyrelsens beretning.
:3. Forelæggelse af klubbens årsrapport ti) godkendelse.
:4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
:5. Fastsættelse af klubkontingent.
:6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
:7. Valg af revisor og 1 suppleant.
:8. Eventuelt.

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde
velkommen til de fremmødte. Herefter gennemgik han aftenens

program og oplyste at klubben efter generalforsamlingen ville værevært for en let anretning. Han overgik efterfølgende til dagsordenensPunkter.



Ad pkt. i Valg af Dirigent.
(FM) foreslog Allan Frank-Nielsen til dirigent (Dl) og spurgte, om dervar var andre interesserede. Da dette ikke var tilfældet, blev A.Frank-Nielsen valgt enstemmigt vedtaget. Herefter gav FM ordet tilDl.
Dl indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligtindkaldt i henhold til klubbens vedtægter, som krævede 14 dagesVarsel.
Herefter gik Dl over til dagsordenens næste punkt 2 “BestyrelsensBeretning” og gav ordet til FM.

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
FM indledte med fusionen mellem klub 164/1 94 besluttede vi pågeneralforsamlingen, at bestyrelsen kunne udvides fra 5 til 6 personer i perioden frem til denne generalforsamling i 2016. Tidligereformand for “Forsvarets Civil-Etats Autoforsikringskiub” Allan Frank-Nielsen, har siddet på den 6. bestyrelsespost i bestyrelsen sidenfusionen og der skal lyde en stor tak til Allan Frank-Nielsen for hansstøtte og arbejde i bestyrelsen frem til i dag. Allan Frank-Nielsen vil idag blive lukket ud og sat fri, og bestyrelsen går herefter tilbage tilsamlet antal på 5 medlemmer.

Overskud
Overskud i klubben for 2015 vurderes som tilfredsstillende, selvomskadeantallet har været relativt høj, faktisk på højde med antalletmed 2014, så bliver resultatet for 2015 til en tilbagebetalingsprocentpå 20 procent. Den lidt højere procentsats skyldes, at vi har hjulpetlidt med fra vores skadesreserver og tilført 217.061.Vores skadereserve ligger herefter på kr. 2.759. 213 og stadig i denpæne solide størrelse.

Bonuschecken.
Bonuschecken er jo faldet bort, men overskudspuljen består endnu.Bonusbeløbet udbetales direkte på medlemmerne NEM konto. Formedlemmer, som ikke har en NEM konto, vil der blive fremsendt encheck med tilbagebetalingsbeløbet. Som et nyt tiltag, vil der væretilbagebetaling af overskud på alle produkter gældende fra 2017. Detpågældende overskud, vil fra 2017 blive fratrukket næste års præ -mie, således at det ses ved en lavere præmie. Beløbets størrelse vilstadig blive udregnet som tidligere.

Medlemstal.
Medlemstallet i klub 194 har siden 2014 været for nedadgående fra1438 autopolicer til 1301. Der kan stadig spores en lille tilbagegangfra 1-1-16 og til i dag på 1245 eller 56 policer.Det kan naturligvis mærkes på den samlede indtjening på porteføljen, som har forbedret flere produkter, og kan således præsentere enforbedret bilpolice, hus- og indboforsikring. Overskudsdelingen fra



bilforsikringen har i mange år været speciel for GF. GF vil fra 2017ændre dette til .ogsåat.gækie-alle de øvrige forsikringer i GF. Vihåber de nye tiltag appellerer til, at der kommer flere medlemmer ivores klub. Overskudsdeling er din sikkerhed for, at du ikke betalerfor megetrmewfå&fofsikring-fef-alle dine penge.
Vi vil stadig arbejde for yderligere tiftag, således at vi igen kan forøgemedlemstallet og klare os i GF krav om neffovækst.Medlemsforøgelse er selvfølgelig også noget, som I kan assistereklubben med.

Marketing.
Bestrelsen har i de forløbne år anvendt midler på markedsføring afklubben. Der er blevet tildelt sponsorater til militære sports- ogskolearrangementer samt annonceringer i militære blade.GF præmie ved Søværnets Offlcersskoles 315 fødselsdagsarrangement, blev uddelt til kadet Christian Michael Lund — der i sinstudi?tid har været en ekstra ordinær positiv rollemodel inden for denfysiske træning, og, uddannelse . Kadetten er holdkaptajn for skolens“Naval Combat Course” og er omdrejningspunkt for marine 5kamptræningen på skolen. Derudwer er han optaget på det militærelandshold i marine 5 kamp. Markedsføringsansvarlige bestyrelsesmedlem , Karsten Palle Hansen har i årets løb forhandlet acceptablepriser på vores annoncer i diverse fagblade.Der vil også fremover blive udtænkt markedsføringstiltag for at øgemedlemstallet i forsikringsklubben og for således at anvende midlerfra markedsføringspuljen til glæde for medlemmerne. Det skal opfordres til, at I fortæller kolleger, naboer, venner og bekendte omvores klub, således at vi på den måde kan øge vort medlemstal ogderved skabe større overskud og tilbagebetaling til alle.

Hjemmesiden.
Klubbens hjemmeside kører meget tilfredsstillende.Bestyrelsen benytter siden til informations- og nyhedsformidling afforskellig karakter herunder information vedr, generalforsamling,referater, konkurrenceresultater, oplysninger om regnskaber m.v.Følg derfor med i nyhedstilgangen på siden.Som et nyere tiltag kan hver enkelt kunde betjene sig selv ved at gåpå hjemmesiden og logge på “MIT GF” via NEM ID. Mit GF der dinpersonlige side hos GF. Her kan du få overblik over dine forsikringer,som står i dit navn. Det er endnu ikke mulighed for at give en oversigtover alle forsikringer i husstanden, hvis de da ikke står i eget navn.Har du spørgsmål til dine forsikringer, er du altid velkommen til atkontakte GF kontor.

Kontorfællesskab.
Vores administrative kontorfællesskab gennem 7 år med klub 173 eropsagt pr. 31)12 2015. Det betyder at vi inden 31/12 2016 skal finde



et nyt sted at blive seMceret eller vi skal sammenslulle os med flereklubber om et fælles administrationskontOr.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, Der skal fremlægge et notat vedr, etnyt kontorfællesskab sammen med andre klubber med kontor tilhørende GF Kommunal beliggende på Strandvejen pr. 18 april, 2016.Den samlede plan skal forelægges GFs direktør 1. juni, 2016.

Med disse ord afsluttede Formanden sin beretning og overgav igenordet til Dl.
-

Dl takkede og spurgte om der var spørgsmål til beretningen.

Lauritz Jensen spurgte, om man ikke kunne uddele skrifter m.v. påmilitære myndigheder og styrelser.
FM svarede, at Militære institutioner, styrelser m.v. ikke ønskedesådan materialer udlagt på deres områder, f. eks. I Ballerup.

Kenn Zillmer ønskede oplyst, at når bonustilbagebetalingen kommertil at foregå i.f.m. nedsættelse af præmien, hvorledes kunne man såse, hvad der var præmie og hvad der var bonus?FM kunne ikke besvare spørgsmålet, men ville forhøre sig ved GFden 29. og 30. april i forbindelse GF årlige generalforsamling.

Kenn Zillmer spurgte, hvem der bestemmer måltallene på oversigterne.
FM svarede, at det gjorde GF.

Kenn Zillmer foreslog, at man anvendte ALKA systemet (indledendemed billige forsikringer, men med stigninger efter 2 år) idet han igenpåpegede, at det bedste salgsargument var præmiens størrelse.FM var ikke uenige i delle argument.

Kenn Zillmer påpegede til slut, et nyt kontor burde oprettes som etAndelsselskab, hvor alle var andelshavere og ingen skulle betaleMOMS. FM ville undersøge denne mulighed.

Da der ikke var flere spørgsmål blev beretningen sendt til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 3 Forelæggelse af klubbens årsraport til godkendelse.JN gennemgik Arsrapportens noter detaljer. Herefter gav han igenordet til Dl. Dl spurgte, om der var kommentarer til Årsregnskabet.
Ulrik Padde spurgte hvorfor der var anført administrationstilskudbåde under NOTE 1 og Note 2.
JN forklarede, at det var GFs krav, at denne opstilling blev anvendt.



Oa der tilsyneladende ikke var flere kommentarer, bad Ken Zillmer(klubbens kritiske revisor) om ordet. Han oplyste, at de århgeregnskaber han fik til revision fra JN var meget perfekte og nøjagtigeudført. Det var en fornøjelse, at revidere JNs materiale.Dl spurgte forsamlingen hvem der kunne stemme FORÅrsregnskabet. Arsregnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 4 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 5 Fastsættelse af klubkontingent.
FM foreslog, at klubkontingentet blev bibeholdt på kr. 100Da der ikke var andre forslag, blev kontingentet enstemmigtvedtaget.

Ad pkt. 6 Valg at bestyrelsesmedlemmer og suppleantDl oplyste, at 3 bestyrelsesmedlemmer, Stig Jessen Møller, SvendErik Eskildsen og Flemming Asmussen var på valg og modtoggenvalg. Dl spurgte, om der var andre der ønskede at opstille. Dadette ikke var tilfældet blev de enstemmigt genvalgt.Herefter oplyste Dl, at Bestyrelsessuppleanten, ANN Jessen Møllerstillede op og modtog genvalg. Da ikke andre ønskede at stille op,blev Ann Jessen Møller enstemmigt genvalgt.

Sluttelig oplyste Dl, at Kenn Zillmer modtog genvalg som revisor ogClaus Jensen modtog genvalg til revisorsuppleant. Da der ikke varandre, som ønskede at stille op, blev Kenn Zillmer og Claus Jensenenstemmigt genvalgt.

Ad pkt. 8 Eventuelt.
Klubbens næstformand, 6. E. Eskildsen orienterede om årsagen tilde mindre uoverensstemmelser, som havde været med klubbensnavn siden fusionen. Det endelige og det fremtidige navn vil såledesvære

GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet.
Da der ikke var flere kommentarer takkede Dl for god ro og orden oggav Formanden ordet.



Formanden takkede for det flotte dirigentarbejde og kvitterede med et
par flasker vin.
Herefter inviterede han på en let anretning i de tilstødende lokaler.

Sign.4 Sign.

Stiq’J4ssen Møller Allan Frank-Nielsen
/ /

formand dirigent


