
 

Forsikringsklub 198  GF Veteran    

 

Generalforsamling  20. april  2017 kl. 18.00 

 

”Tapeten” Magleparken 5, 2750 Ballerup. 

 

Dagsorden   
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport 

4. Godkendelse af det af bestyrelsen foreslåede kontingent 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen/eller medlemmer 

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 

7. Eventuelt  (beslutninger kan ikke træffes) 

 

ad pkt. 1      På bestyrelsens forslag blev Mogens Stjernqvist valgt.  Han konstaterede, at 

                    indkaldelsen til Generalforsamlingen var rettidigt udsendt og 

  Generalforsamlingen dermed lovlig og beslutningsdygtig 

 

ad pkt.  2       Formanden Hans Hansen (HH) supplerede den tidligere offentliggjorte    

  beretning, bl. a. omhandlende en stagnerende men dog  forøgelse af bestanden 

  af  i kraft værende forsikringspolicer  med 430.   

           

  Derudover redegjorde HH i detailleret form for bestyrelsens  deltagelse i et 

  stort antal veteranmesser og andre aktiviteter af interesse for foreningens  

  vækst. 

  HH redegjorde ligeledes for foreningens sponsorvirksomhed til støtte for  

  veteranklubber og foreninger, der har  bevaring af  og interesse for veteran- 

  køretøjer som formål 

  Ingen ønskede ordet til beretningen, som blev enstemmigt godkendt med            

  akklamation 

 

ad pkt. 3        Den fremlagte årsrapport blev i anledning af vor kasserer Michael Stjernqvists 

  bortgang i december 2016  fremlagt og kommenteret af HH 

  HH forespurgte Søren Rasmussen, der mødte med behørig  og godkendt  

  fuldmagt fra sin ægtefælle, hvad der var årsag til hans adskillige henvendelser 

  til selskabets jurist og senest selskabets økonomidirektør. 

  Søren Rasmussen rejste nu en lang række spørgsmål  vedr. årsrapporten og 

  udtrykte tvivl om foreningens  bankbeholdningers faktiske tilstedeværelse 

 

  Foranlediget dertil  og henvendt direkte til Søren Rasmussen fremviste HH 

  det af statsautoriserede revisor Hallerup udarbejdede forenings regnskab  

  hvoraf beholdningernes størrelse og placering fremgik, ligesom han fik  

  skærmprint med dagsaktuelle beholdninger for foreningen. 

 

  Søren Rasmussen krævede herefter at få lignende dokumentation  for 2015  
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  Kassereren Marianne Emcken foreviste herefter det af statsautoriserede  

  revisionsfirma Hallerup udarbejdede regnskab for 2015, hvilket   

  Søren Rasmussen ikke kunne anerkende, da eksemplaret ikke bar   

  bestyrelsens underskrifter. 

 

  Da dette krav lå klart uden for  Generalforsamlingens kompetence, sluttede 

  dirigenten yderligere debat om dette pkt. 

  

   Årsrapporten blev herefter godkendt med akklamation. 

 

 

ad pkt.,  4    Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 30,-  Forslaget blev vedtaget 

 

 

 

ad pkt. 5       Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

 

ad pkt. 6       På bestyrelsens anbefaling og forslag blev: 

            

                          Mogens Stjernqvist  genvalgt til bestyrelsen 

                          Marianne Emcken    genvalgt til bestyrelsen 

  Birgitte Stjernqvist   valgt som suppleant 

   

     Hallerup stats.autRevisorer,   genvalgt. 

 

      

ad pkt. 7        Ingen bemærkninger til dette pkt. 

 

    

                      Dirigenten hævede Generalforsamlingen  kl. 20.15 

 

 

 

                      Gennemlæst og godkendt: 

 

 

 

….............................................................................. 

                        Hans Hansen  formand 

 

 

 

 

…............................................................................ 

                    Mogens Stjernqvist  dirigent 


